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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!

DODATKOWE ŚRODKI DODATKOWE ŚRODKI 
OSTROŻNOŚCIOSTROŻNOŚCI
Poznań, ze względu na szerzącą się w Polsce pandemię koronawirusa, wprowadza kolejne Poznań, ze względu na szerzącą się w Polsce pandemię koronawirusa, wprowadza kolejne 
środki ostrożności. Również podpoznańskie gminy podjęły działania. Więcej naśrodki ostrożności. Również podpoznańskie gminy podjęły działania. Więcej na STR. 2STR. 2

KORONAWIRUS
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ZMIANY W PRACY URZĘDU W STĘSZEWIE

Szanowni Państwo,

By przetrwać ten niepokojący czas, działajmy razem! W trudnych sytuacjach kluczowa jest współpraca. Zatem 
wspierajmy się, poprzez stosowanie kwarantanny oraz medycznych zaleceń. Ograniczmy bezpośrednie kontakty 
i spotkania. Równocześnie zadbajmy o seniorów; oferując im pomoc w załatwieniu niezbędnych spraw.

Jestem w stałym kontakcie ze służbami wojewody, starosty, gminami powiatu poznańskiego oraz naszymi gminnymi 
służbami i placówkami. Nieustannie monitorujemy sytuację.

Jednocześnie informuję, że podjąłem decyzję, iż od 16 marca 2020 r. do odwołania maksymalnie ograniczamy możliwość 
wejścia do budynku Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew oraz jednostek podległych. Zalecam kontakt telefoniczny lub 
mailowy. Tylko w wyjątkowych przypadkach mieszkańcy po uprzednim telefonicznym umówieniu będą pojedynczo 
wpuszczani do budynku Urzędu Miejskiego Gminy, a wyznaczony pracownik będzie kierował klienta w najpilniejszych 
sprawach do referatu. Tym samym zawieszamy przyjmowanie wniosków dotyczących programów: dofinansowania 
likwidacji wyrobów zawierających azbest oraz wymiany kotłów węglowych. Wszelkie numery telefonów oraz adresy 
mailowe do poszczególnych referatów znajdziecie Państwo na: http://bip.steszew.pl/index.php?id=15 .

W związku z dynamiką zaistniałej sytuacji oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich – sugeruję rozwagę 
i zachowanie spokoju. Nie ulegajmy panice, która prowadzi do nieprzewidywalnego chaosu… Niezwykle istotne jest, aby 
postępować rozsądnie i odpowiedzialnie. Tylko w ten sposób możemy pomóc sobie nawzajem. 

Burmistrz Gminy Stęszew

Włodzimierz Pinczak

Apel burmistrza Kórnika

Mieszkańcy Miasta i Gminy Kórnik!

Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą, o wzajemne wsparcie 
w tym trudnym dla nas okresie.

Rozejrzyjmy się dookoła czy w okolicy nie ma osób, które potrzebują 
naszej pomocy w szczególności osób starszych, dla których nie 
zalecane jest wychodzenie z domu.

Bądźmy wzajemnie życzliwi i miarę możliwości pomóżmy im 
w zorganizowaniu zakupów.

Jeśli nie możemy pomóc to zgłoś informację o osobie potrzebującej 
pomocy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku: tel. 61 8170 054 
lub do tut. urzędu: tel. 61 8170 411.

Proszę również o to, aby cały czas mieć na uwadze zalecenia 
Głównego Inspektora Sanitarnego. Prosimy śledzić informację na 
stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, Miasta i Gminy Kórnik, 
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kórnik.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski

Od 16 marca zamknięte są sale ob-
sługi klientów Urzędu Miasta Po-
znania. Cały czas on działa – sprawy 
można załatwiać korespondencyj-
nie lub telefonicznie. Rzadziej od 
poniedziałku jeżdżą tramwaje 
i autobusy. Prezydent miasta ape-
luje o obywatelską postawę i prosi 
poznaniaków: zostańmy w domach!

– Sytuacja jest nadzwyczajna 
– mówi Jacek Jaśkowiak, prezy-
dent Poznania. – Dalszy rozwój 
wydarzeń zależy od każdego z nas. 
Powstrzymajmy się od spotkań to-
warzyskich, zgromadzeń i wszyst-
kich sytuacji, które mogą ułatwić 
rozprzestrzenianie się wirusa. Za-
chowajmy wszelkie możliwe środki 
ostrożności. Apeluję też o powstrzy-
manie się od udziału w mszach świę-
tych i nabożeństwach, zwłaszcza, 
że jest możliwość dyspensy. Proszę 
rodziców: nie wychodźcie z dziećmi 
na place zabaw, nie idźcie z nimi do 
galerii. Zadbajmy odpowiedzial-
nie o naszych bliskich, zwłaszcza 
seniorów. Od naszej obywatelskiej 
postawy zależy, czy znajdziemy się 
w takiej sytuacji, w jakiej dziś są 
mieszkańcy Włoch.

Do urzędu nie wejdziesz
Aby zapewnić ciągłość działania 

urzędu miasta, również w nim zo-
staną podjęte nadzwyczajne środki 
ostrożności. 

– Od poniedziałku wstrzymana 
jest możliwość osobistego załatwie-
nia spraw w urzędzie miasta – mówi 
Stanisław Tamm, sekretarz miasta 
Poznania. – Zachęcamy do korzy-
stania z korespondencji elektro-
nicznej i tradycyjnej. Nie zamykamy 
jednak urzędu. Cały szereg usług 
można załatwić drogą mailową lub 
przez ePuap. Sprawy będzie można 
wyjaśniać także telefonicznie. Przy 
każdym budynku, w którym znaj-
duje się sala obsługi klienta, staną 
skrzynki podawcze, w których bę-
dzie można zostawić dokumenty. 

Zostaną one rozpatrzone – także 
w celu wstrzymania biegu terminów 
czy przedawnienia spraw. 

W sposób szczególny przyjmowa-
ni są klienci przy ul. Libelta 16/20. 
Chodzi o obsługę spraw w zakresie 
niektórych aktów stanu cywilnego 
– zwłaszcza tych, które mogą być 
bardzo istotne dla mieszkańców, 
a nie da się ich załatwić drogą elek-
troniczną. Dlatego w ograniczonym 
zakresie obsługa przy ul. Libeta bę-
dzie działała. 

– Nie przewidujemy w najbliż-
szym tygodniu odwoływania ślu-
bów, ale pracownicy urzędu indywi-
dualnie kontaktują się z każdą parą, 
informując o zagrożeniach i prosząc 
o maksymalne ograniczenie liczby 
uczestników uroczystości – dodaje 
Stanisław Tamm. 

Prezydent miasta i jego zastępcy 
również ograniczą swoją aktywność 
i spotkania. Wszystkie działania 
mają na celu zapewnienie ciągłości 
pracy urzędu. 

Zmiany w szpitalu
Szpital im. J. Strusia przygotowuje 

się na przyjęcie większej liczby pa-
cjentów zakażonych koronawirusem. 
Od poniedziałku cała placówka przy 
ul. Kurlandzkiej stałą się szpitalem 

zakaźnym, w którym na zainfeko-
wanych pacjentów czeka 406 miejsc. 
Ponad 100 z nich jest już zwolnio-
nych, pozostali pacjenci opuścili pla-
cówkę. Wyjątkiem są pacjenci leżący 
obecnie na kardiochirurgii, którzy 
właśnie przeszli trudne operacje, 
a przenosiny mogłyby zagrażać ich 
życiu i zdrowiu. Do środy pozosta-
ną oni na oddziale, który mieści się 
w osobnym budynku, oddzielonym 
od głównej części szpitala. 

Z pomocą seniorom
Miasto uruchomiło też usłu-

gę dla seniorów – jeśli zadzwonią 
na numer Biura Poznań Kontakt, 
urzędnicy skontaktują ich z wolon-
tariuszami, którzy zrobią najpo-
trzebniejsze zakupy. 

– Usługa przeznaczona jest dla 
samotnych seniorów i osób z nie-
pełnosprawnościami – mówi Ję-
drzej Solarski, zastępca prezydenta 
Poznania. – Wolontariusze będą 
mogli kupić żywność i środki czy-
stości oraz najpotrzebniejsze leki. 
Zawsze jednak to senior musi się 
z nami skontaktować pierwszy, ni-
gdy odwrotnie. Proszę wszystkich 
poznaniaków: odpowiedzialnie 
zadbajmy o najstarszych członków 
naszych rodzin, zachowajmy środ-

ki ostrożności i zdrowy rozsądek. 
Nie powtarzajmy jednak błędu 
Włochów: przez najbliższe dwa ty-
godnie zostańmy w domu, jeśli to 
możliwe. 

Zmiany w komunikacji 
Zmiany nastąpiły również w ko-

munikacji miejskiej. Tramwaje od 
poniedziałku jeżdżą z częstotliwo-
ścią 12 minut w godzinach poran-
nego i popołudniowego szczytu, 
a autobusy – co 15 min. Pojazdy 
nie będą też podjeżdżały pod szpital 
przy ul. Kurlandzkiej. 

– Prosimy o wyrozumiałość, po-
nieważ w poniedziałek nie zostaną 
wymienione papierowe rozkłady 
jazdy na przystankach – mówi Ma-
riusz Wiśniewski, zastępca pre-
zydenta Poznania. – Sytuacja jest 
bardzo dynamiczna, rozkłady jazdy 
mogą się jeszcze zmienić. Aktualne 
będzie można znaleźć na stronie in-
ternetowej i w aplikacjach. 

Bez zmian pozostaną terminy 
naboru do przedszkoli. Miasto za-
chęca jednak rodziców do wysyłania 
dokumentów do przedszkoli pierw-
szego wyboru za pomocą poczty 
elektronicznej lub tradycyjnej. Ory-
ginały będzie można donieść w póź-
niejszym terminie. Red

Dodatkowe środki ostrożności
Poznań, ze względu na szerzącą się w Polsce pandemię koronawirusa, wprowadza 

kolejne środki ostrożności. Również podpoznańskie gminy podjęły działania 

REKLAMA

KORONAWIRUS

• Starosta Poznański Jan 
Grabkowski podjął decyzję, 
iż od 16 marca do odwołania 
maksymalnie ograniczone 
zostanie wejście do budynku 
Starostwa Powiatowego przy 
ul. Jackowskiego 18 i Słowac-
kiego 8 w Poznaniu oraz do 
jednostek podległych. Tylko 
w wyjątkowych przypadkach 
mieszkańcy zostaną pojedynczo 
wpuszczani do budynku urzędu, 
a pracownik ochrony i urzędnik 
będą kierować klienta w najpil-
niejszych sprawach do danego 
wydziału. 
• W przypadku rejestracji 
pojazdów starosta deklaruje 
przywrócenie terminu admini-
stracyjnego przy przekroczeniu 
30-dniowego terminu. To 
oznacza, że nie będą nakładane 
kary fi nansowe. Z kolei od 16 
marca wszystkie fi lie Wydziału 
Komunikacji i Transportu zosta-
ją zamknięte do odwołania.
• W przypadku Wydziału 
Architektoniczno-Budowlanego 
zalecany jest kontakt telefonicz-
ny i mailowy. Z kolei od 16 do 
31 marca 2020 r. zawieszona 
zostaje możliwość skorzystania 
z osobistej wizyty w nieodpłat-
nych punktach pomocy prawnej. 
Wszystkie umówione wcześniej 
wizyty zostają odwołane. W tym 
okresie można korzystać z porad 
za pośrednictwem telefonu lub 
poczty elektronicznej. Szczegóły 
na stronie https://www.bip.
powiat.poznan.pl/3588,nieod-
platna-pomoc-prawna. 

Starostwo Powiatowe 
zmienia organizację 
pracy
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Konferencja po spotkaniu zespołu ds. monitorowania zagrożeń 
związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Poznania.
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Budowa Centrum Tradycji i Kultury 
w Komornikach jest już na fi niszu. 
Obiekt, zlokalizowany w  najstar-
szej, historycznej części Komornik 
będzie służył mieszkańcom gminy 
jako centralne miejsce spotkań ofe-
rujące bogaty wachlarz usług z dzie-
dziny kultury, sztuki i rozrywki. 

Swoją siedzibę będą tu miały 

Gminna Biblioteka Publiczna oraz 
Gminny Ośrodek Kultury. Ponadto 
do dyspozycji użytkowników Cen-
trum Tradycji i Kultury będzie sala 
widowiskowa, pracownie tematycz-
ne, czytelnia oraz kawiarnia. Cały 
obiekt będzie w pełni dostępny dla 
osób niepełnosprawnych. 

Obiekt zajmuje całkowitą po-

wierzchnię 2471,66 m2. Zgodnie 
z  założeniami projektu, zachowane 
zostały dotychczas istniejące obiek-
ty: zabytkowa organistówka, budy-
nek z cegły oraz pozostałości murów.

– Mamy nadzieję, że nowe miej-
sce na mapie kulturalnej gminy 
Komorniki będzie chętnie odwie-
dzane przez naszych mieszkańców 

i dostarczy im wiele interesujących 
projektów oraz artystycznych do-
znań. O ile koronawirus nie opóź-
ni uruchomienia centrum – mówi 
wójt gminy Komorniki Jan Broda. 
– Otwarcie planowaliśmy na koniec 
kwietnia, ale w obecnej sytuacji nie 
gwarantuję tego terminu. 

Prace trwały od lipca 2018 roku 

i w ostatnich dniach lutego tego 
roku odbył się odbiór końcowy 
obiektu. Obecnie trwają prace wy-
kończeniowe. Generalnym wyko-
nawcą inwestycji była fi rma PTB 
NICKEL Sp. z o.o, a projektantem 
tego nowoczesnego budynku było 
biuro projektów APA ARCHES sp. 
z o.o. Sp.k. PP

CTiK w Komornikach coraz bliżej
Budowa Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach dobiega końca. Koszt tej inwestycji to około 
28 milionów złotych (wyższą wartość ma rozpoczęta budowa szkoły z pełnowymiarową salą sportową 
w Wirach, bo 35 mln zł)
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Cykl spotkań zatytułowany „Kuli-
narna brazyliada” skierowany był 
do uczniów klas gastronomicznych 
i hotelarskich, a gość z Ameryki Po-
łudniowej specjalnie na nie przywiózł 
oryginalne brazylijskie produkty.

Flávia Gazola jest doświadczonym 
instruktorem z kilkunastoletnim sta-
żem. Pracuje w szkole gastronomii 
Senac w Kurytybie oraz Sao José dos 
Pinhais i specjalizuje się tradycyjnej, 
domowej kuchni brazylijskiej, jak 

również w technikach kuchni mo-
lekularnej. Jej dania inspirowane są 
także potrawami Indian brazylijskich. 

Warsztaty odwiedził Tomasz 
Łubiński, wicestarosta poznański, 
który też jest miłośnikiem sztuki ku-
linarnej. Wicestarosta wyraził uzna-
nie dla pracy Flavii. 

– Jestem pod wrażeniem sposobu 
prowadzenia zajęć, pracy z ucznia-
mi, jak i przygotowania naszego 
gościa. Kurs kuchni brazylijskiej 

w naszej szkole jest już prowadzo-
ny po raz trzeci. To niełatwe wybrać 
potrawy charakterystyczne dla bra-
zylijskich kuchni regionalnych i to 
takie, których dotychczas nie pre-
zentowano – powiedział.

Projekt „Kulinarna brazyliada” 
jest kolejnym działaniem realizowa-
nym w ramach trwającej już od sie-
demnastu lat współpracy powiatu 
poznańskiego z prefekturą Sao José 
dos Pinhais. H. K-P

Brazyliada 
w Swarzędzu 
Kuchnia Indian brazylijskich była inspiracją dla instruktorki 
kulinarnej, która w marcu poprowadziła zajęcia w zarządzanym 
przez powiat poznański Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu 
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Warsztaty odwiedził Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański, który też jest miłośnikiem sztuki kulinarnej. 

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? Do 31 marca 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
czeka na zgłoszenia fi rm (małych, 
średnich, mikroprzedsiębiorstw 
oraz start-upów), które notują suk-
cesy na rynku, cechuje je przedsię-
biorczość, wrażliwość społeczna, 
a także posiadają ciekawą ofertę 
oraz rzetelnie wywiązują się ze swo-
ich zobowiązań. 

Od tego roku zwiększa się zasięg 
terytorialny konkursu  – do udziału 
zaproszono fi rmy z całej Metropolii 

Poznań. Organizatorzy widzą po-
tencjał gospodarczy nie tylko w Po-
znaniu i powiecie, ale również nieco 
dalej – w Śremie, Szamotułach, 
Obornikach i Skokach. Nowością 
jest też dodatkowe kryterium oce-
ny pod względem działań na rzecz 
ochrony środowiska i ekologii.

– Konkurs na stałe wpisał się już 
w kalendarz gospodarczy regionu. 
Jego laureaci są lepiej rozpozna-
walni na rynku oraz zapraszani do 
udziału w krajowych i zagranicznych 
konferencjach, targach i misjach go-
spodarczych. Są synonimem naszej 
gospodarności i rzetelności – mówi 
Jan Grabkowski, starosta poznań-
ski. – Ponadto pula nagród wynosi 
ok. 180 tys. zł, więc warto spróbo-
wać swych sił – zachęca. 

Wnioski 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. Zgło-
szenia 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. Jac-
kowskiego 18, 60-509 Poznań, 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
Konkurs o tytuł „Poznańskiego Li-
dera Przedsiębiorczości”. KG

XVII edycja 
konkursu o tytuł 
„Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości”
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Zadanie o nazwie „Opracowanie 
pełnobranżowej dokumentacji pro-
jektowej budowlanej i wykonawczej 
dla zadania pn. Budowa układu 
drogowego łączącego ul. Antoniego 
Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzę-
dzu wraz z budową bezkolizyjnego 
przejazdu pod torami (wiaduktu 
kolejowego) na wysokości ul. Taba-
ki w Swarzędzu w km 292,400 linii 
kolejowej nr 3 Warszawa Zachod-
nia-Kunowice” zrealizuje fi rma 
SWECO Consulting Sp. z o.o. z Ka-
towic. Koszt to 760 tys. zł, a termin 
wykonania ustalono na 22 miesiące. 

– Myślę, że dla naszych miesz-
kańców jest to bardzo dobra wia-
domość. Kolejnym etapem będzie 
ogłoszenie przetargu na realizację 
inwestycji – mówi burmistrz Marian 
Szkudlarek. Samą budowę, chcemy 
rozpocząć najszybciej, jak tylko bę-
dzie to możliwe. 

W Urzędzie Miasta i Gminy 
w Swarzędzu od dłuższego czasu 
prowadzone są przygotowania do 
tej inwestycji. O szczegóły zapytali-

śmy I zastępcę burmistrza, Grzego-
rza Taterkę. 

– Wszelkie analizy skłaniały do 
podjęcia budowy kolejnego prze-
jazdu właśnie w okolicach centrum 
Swarzędza – wyjaśnia wicebur-
mistrz. – Zleciliśmy zatem opraco-
wanie koncepcji budowy tunelu pod 
torami w najbardziej nadającym się 
do tego miejscu tj. na wysokości ul. 
Tabaki – czyli niedawno zbudowanej 
obwodnicy centrum, w pobliżu skan-
senu pszczelarskiego. Pod uwagę 
brane były dwa warianty przeprawy 
pod torami i nowego układu drogo-
wego. Ten, który wybraliśmy po kon-
sultacjach społecznych zakłada, iż 
nowa droga kierować się będzie z tu-
nelu na wschód, do ul. Tysiąclecia, 
gdzie zbudowane zostanie rondo. Tu-
nel w tym miejscu stworzy dogodne 
połączenie zwłaszcza dla lokalnego 
ruchu. Koncepcja budowy zakłada 
bowiem, iż tunelem poprowadzona 
zostanie jezdnia o szerokości 7 me-
trów, z chodnikiem po jednej stronie 
i ścieżką rowerową po drugiej. Zbu-

dowane zostaną 2 wiadukty kolejowe 
– pierwszy o długości 24 m i drugi 
– pod torami bocznicowymi – o dłu-
gości 5,5 m. Nowa droga łącząca ul. 
Tabaki z ul. Tysiąclecia będzie miała 
długość blisko 400 m. Poruszać się 
nią będą mogły pojazdy do 3,5 t oraz 
autobusy komunikacji miejskiej, 
gdyż skrajnia pionowa w obydwu 
wiaduktach będzie wynosiła 4,5 m. 

Kiedy takie nowe połączenie może 
powstać? – Po zakończeniu prac 
projektowych i uzyskaniu wszelkich 
niezbędnych pozwoleń sama budo-
wa może potrwać około dwóch lat. 
Planujemy, że rozpocznie się w 2022 
roku, a ukończona będzie w roku 
2023 – wyjaśnia burmistrz Marian 
Szkudlarek. – Liczymy się z tym, 
że koszty będą niebagatelne i mogą 

wynieść nawet 25-30 mln zł. Wszak 
mówimy o bardzo skomplikowanej 
inwestycji, planowanej w silnie zur-
banizowanym terenie, wymagającej 
mnóstwa uzgodnień z wieloma pod-
miotami, spośród których najwięcej 
do powiedzenia będą miały spółki 
kolejowe. Wymaga to dofi nansowa-
nia z zewnętrznych źródeł, o co za-
biegamy. MW 

Tunel pod torami w Swarzędzu
4 marca burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał umowę na opracowanie dokumentacji 
długo oczekiwanej inwestycji drogowej. Jej celem jest stworzenie kolejnego, bezkolizyjnego połączenia, 
ważnego zwłaszcza dla mieszkańców osiedli położonych w południowej części gminy, oddzielonych od 
pozostałych terenów torami kolejowymi
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WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

S P R Z E D A M
POKÓJ HOTELOWY 

W POZNANIU 
5 0 3   9 0 8   3 74

Burmistrz Paweł Adam uczestniczył 
w spotkaniu, które odbyło się 26 
lutego w siedzibie Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielko-
polskiego w Poznaniu. Wzięli w nim 
udział burmistrzowie i wójtowie 
z 10 pilotażowych gmin z Wielko-
polski. 

Opracowaną w ramach projektu 
C-Track 50 i przekazaną przez wice-
marszałka Krzysztofa Grabowskie-
go dokumentację stanowił audyt 
energetyczny budynku Szkoły Pod-
stawowej im. Bohaterów Bukow-
skich w Buku.

Na czym polega projekt?
Projekt C-Track ma na celu zmo-

bilizowanie i wspieranie władz lo-
kalnych i regionalnych w opraco-
wywaniu, fi nansowaniu i wdrażaniu 
ambitnych zintegrowanych planów 
działań na rzecz zrównoważonej 
energii i klimatu, które dążą do 
osiągnięcia odporności na zmiany 

klimatu i neutralności węglowej do 
2050 r.

Neutralność węglowa?
W projekcie C-Track 50 pojęcie 

neutralności węglowej jest używa-
ne do opisania minimalnego celu, 
jakim jest ograniczenie emisji dwu-
tlenku węgla o 80% na poziomie 
krajowym poprzez promowanie 
głównie zastosowania efektywności 
energetycznej i technologii energii 
odnawialnej.

Wymiana źródeł ogrzewania – 
program gminny
Kampania antysmogowa „STOP 

SMOGOWI – zacznij od siebie”, 
w której mieszkańcy mogli skorzy-
stać z dotacji do 5000 zł na wymianę 
pieca cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem. W bieżącym roku 
w budżecie zabezpieczono kwotę 
200 tys. zł. Do 24 lutego 2020 r. zło-
żono wnioski o udzielenie dotacji na 

40 pieców, wobec czego przyznana 
kwota na realizacje tego zadania 
została już wykorzystana. Najwięcej 
wniosków (12) wpłynęło z Buku, 
w dalszej kolejności z Niepruszewa 
(6), a następnie z Dobieżyna (4). 

I choć środki w tym roku już się 
wyczerpały to Urząd Miasta i Gmi-
ny w Buku nadal przyjmuje wnioski 
i ma w planach zwiększenie puli na 
ten cel.

Warto wspomnieć, że w roku 
ubiegłym w budżecie również za-
bezpieczono kwotę 200 tys. zł. 
Wtedy w ramach dotacji można 
było otrzymać 4 tys. zł. W okre-
sie tym z dotacji skorzystało 36 
gospodarstw domowych, którym 
przekazano łączną kwotę dotacji 
w wysokości 143  560,00 zł. Nie 
wykorzystano kwoty 56  440,00 zł. 
W okresie tym w czterech przypad-
kach wnioskodawcy złożyli rezygna-
cję z udzielonej dotacji. 
Monika Błaszczak-Mańkowska

Spotkanie projektu 
C-Track 50
Gmina Buk w projekcie C-Track 50 realizowanym przez woj. 
wielkopolskie w ramach programu HORYZONT 2020 

Zakończyła się prodeura przetar-
gowa dotycząca budowy zbiornika 
retencyjnego, który powstanie w Ja-
sinie (gm. Swarzędz) pomiędzy ul. 
Poznańską a drogą dojazdową do 
ETC i Leroy Merlin. 

Najkorzystniejszą ofertę złoży-
ła fi rma „Budomelior” z Suchego 
Lasu, która podjęła się wykonać 
to zadanie za niespełna 550 tys. zł. 
Umowę w tej sprawie burmistrz Ma-
rian Szkudlarek podpisał 10 marca.

Zbiornik retencyjny zostanie wy-
budowany na rowie C-A tzw. Miel-
cuch. Będzie miał powierzchnię 
0,25 ha i pojemność 1,8 tys. metrów 
sześciennych. Celem inwestycji jest 
zatrzymanie wody podczas inten-
sywnych opadów, co zapobiegnie 
zalewaniu nieruchomości w rejonie 
ulic Jasińskiej i Wiejskiej. Jeśli nic 

nie stanie na przeszkodzie to budo-
wa zostanie ukończona w połowie 
tego roku. 

Tego samego dnia burmistrz Ma-
rian Szkudlarek podpisał też umo-
wę dotyczącą inwestycji, ważnej dla 
poprawy zaopatrzenia mieszkań-

ców w wodę. Otóż za kilka miesięcy 
gotowy ma być nowy zbiornik wody 
pitnej na stacji uzdatniania wody 
przy ul. Dożynkowej w Gortatowie. 
Zbuduje go fi rma „GLOBTANK” 
z Warszawy, a koszt wyniesie nie-
spełna 249 tys. zł. MW

Dwie umowy w sprawie wody

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

 
FO

T.
 M

AT
E

R
IA

ŁY
 P

R
A

SO
W

E
 

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!
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Konferencję otworzyła I Zastępca 
Wójta Tarnowa Podgórnego Ewa 
Noszczyńska-Szkurat, która objęła 
to wydarzenie swoim patronatem. 
Przypomniała, że w tym roku przy-
pada 30-lecie samorządu gminnego 
(8 marca 1989 r. została uchwalo-
na ustawa o samorządzie teryto-
rialnym). Porównała także gminę 
Tarnowo Podgórne do kobiety: 
gospodarnej, rozważnej, zaradnej 
i nowoczesnej. Przytoczyła kilka 
danych statystycznych – kobiety 
to 52% mieszkańców gminy (ok. 
14.000), kobiety są przedsiębior-
cze (ponad 2000 zarejestrowanych 
działalności gospodarczych na te-
renie gminy prowadzą panie) i są 
bardzo aktywne – są radnymi, soł-
tysami, prowadzą organizacje poza-
rządowe, kierują gminnymi jednost-
kami i spółkami.

Potem w krótkiej części artystycz-
nej wystąpiła Karolina Modzelew-
ska (radna gminy Tarnowo Pod-
górne), która przy fortepianowym 
akompaniamencie Marcina Dęgi, 

zagrała na fl ecie poprzecznym czte-
ry utwory związane z kobietami 
m.in. utwór z musicalu Evita czy 
wariacje na temat opery Carmen.

Następnie odbyła się dyskusja 
zaproszonych panelistek, w której 
udział wzięły: Ewa Noszczyńska 

Szkurat, I Zastępca Wójta, Violet-
ta Kowalczyk, prezes Metalmex, 
właścicielka VA Gallery z Wyso-
gotowa, Marta Żak-Jędrzejewska, 
właścicielka Pracowni Pedagogicz-
nej Skrzydła, prezes Fundacji Mój 
Mount Everest z Tarnowa Podgór-

nego, Ewa Jurasz, radna i sołtys 
Chyb.

Panie rozmawiały o tym, jak to 
jest być kobietą w gminie Tarnowo 
Podgórne. Jak tu się żyje, jak pracu-
je, jak mieszka? Czy gmina jest rze-
czywiście kobietą – czy jest to takie 

oczywiste, czy jednak kobiety jed-
nak muszą akcentować swoją obec-
ność w codziennej rzeczywistości? 

Wspominano też początki samo-
rządności w gminie. Panie doszły 
do wniosku, że budowanie podstaw 
samorządu lokalnego nie byłoby 
możliwe bez udziału kobiet – i tego 
widocznego (już w pierwszej Ra-
dzie Gminy pracowały dwie panie), 
i tego mniej niewidocznego i często 
niedocenianego (a przecież radni 
mogli się spotykać i do późna ob-
radować na sesjach rady i posiedze-
niach komisji, ktoś – w zdecydowa-
nej większości panie – musiał dbać 
o życie domowe). Debatę poprowa-
dziła Agnieszka Rzeźnik.

Konferencję zakończyły rozmowy 
w kawiarni pałacowej – była to oka-
zja do rozmów, wymiany pomysłów 
i spostrzeżeń, a przede wszystkim 
wzajemnego poznawania się. Kon-
ferencja była relacjonowana na 
żywo w internecie – materiał jest 
dostępny na facebooku gminy Tar-
nowo Podgórne. ARz

Bo gmina jest kobietą!
Taka konferencja odbyła się po raz pierwszy. 6 marca w Pałacu Jankowice spotkały się kobiety – mieszkanki 
gminy Tarnowo Podgórne 

Od lewej: Agnieszka Rzeźnik, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Violetta Kowalczyk, Marta Żak-Jędrzejewska, 
Ewa Jurasz.
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Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz 
Czajka wziął udział w Ogólnopol-
skiej Konferencji Samorządu i Edu-
kacji „Oświata Przyszłości”, która 
odbywała się 3 i 4 marca w Lublinie. 

W ramach bloku poświęconego 
szkolnictwu branżowemu uczestni-
czył w panelu dyskusyjnym poświę-
conym dobrym praktykom w zakresie 
współpracy samorządu z biznesem. 
Wspólnie z Ryszardem Balcerkie-
wiczem – właścicielem fi rm Balma 

i Noti oraz prezesem Tarnowskiego 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców – 
prezentował koncepcję utworzenia 
Zespołu Szkół Technicznych Tar-
nowo Podgórne oraz promowania 
oferty edukacyjnej wśród uczniów, 
rodziców i przedsiębiorców. Z kolei 
dla dyrektor Zespołu Szkół Agaty 
Herdy cenne były praktyczne uwa-
gi, wskazówki i spostrzeżenia od 
kierujących podobnymi placówkami 
w Polsce. ARz 

Dwie szkoły ponadpodstawowe z Tar-
nowa Podgórnego – Zespół Szkół 
Technicznych (ZST) i Liceum Ogól-
nokształcące – prezentowały swoją 
ofertę na Targach Edukacyjnych. 

– Zainteresowanie szkołą było 
bardzo duże – mówi dyrektor ZST 
Agata Herda. – Na naszym stoisku 
gościliśmy nie tylko mieszkańców 
naszej gminy, ale również uczniów 
i rodziców z okolicznych miejsco-

wości. Pytano o zawody, praktyki, 
klasy patronackie. 

Stoisko Zespołu Szkół Technicz-
nych powstało przy współpracy 
z partnerami szkoły, którzy przeka-

zali materiały informacyjne przybli-
żające specyfi kę zawodów, a Impe-
rial Tobacco Polska zamontowało 
maszynę dedykowaną przyszłym 
mechatronikom. 

Również na stoisku Liceum 
Ogólnokształcącego pytano o ofertę 
szkoły, profi le i przewidywane progi 
punktowe. Tu na pytania odpowia-
dali obecni uczniowie tej szkoły.
ARz

O szkolnictwie 
branżowym

Dwie szkoły z Tarnowa Podgórnego 
na Targach Edukacyjnych
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Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka (drugi od lewej) i prezes 
Ryszard Balcerkiewicz (w środku) podczas debaty. 

Stoisko LO z Tarnowa Podgórnego.
Stoisko Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne.
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Zainteresowanie 
ofertą tarnowian 
było bardzo duże

NASZGLOSPOZNANSKI.PL I JUŻ WSZYSTKO 
WIESZ...
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– 15 lat temu byłem współzałożycie-
lem Tarnowskiego Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców – mówi Ryszard 
Balcerkiewicz. – Kiedy koledzy za-
proponowali bym zgłosił moją kan-
dydaturę na prezesa TSP, to długo się 
zastanawiałem. Ostatecznie się zde-
cydowałem. Po pierwsze, dlatego, że 
zaangażowałem się w tworzenie Ze-
społu Szkół Technicznych w Tarno-
wie Podgórnym, po drugie po prze-
kazaniu zarządzania moimi fi rmami 
dzieciom, mam więcej czasu.

Do zarządu wybrane zostały także 
następujące osoby: Wojciech Drąg, 

Izabela Halas, Piotr Nowak, Bar-
tosz Majda, Mariusz Skrzypczak, 
Irena Maria Zaremba. Do Komisji 
Rewizyjnej wybrani zostali: Mariola 
Judkowiak, Krzysztof Szumski i Mi-
rosław Wolski. 

– Chcemy zmienić wizerunek TSP 
– zapowiada prezes Ryszard Balcer-
kiewicz. – Pracujemy nad zmianą 
logo, nową stroną www i facebookiem. 

Celem TSP jest przede wszyst-
kim przyczynianie się do tworzenia 
optymalnych warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości gospodarczej na 
terenie gminy Tarnowo Podgórne.

– Pomagamy przedsiębiorcom 
w ich działaniach lokalnych, kon-
solidujemy środowisko, ale także 
chcemy budować pozytywny wize-
runek biznesu włączając się w sze-
reg akcji charytatywnych, a nawet 
programów edukacyjnych – mówi 
Ryszard Balcerkiewicz. – Rozma-
wiam z szefami największych fi rm 
w gminie, by dołączyli do TSP. 
Chcemy, by kolejne nasze spotka-
nia odbywały się w siedzibach fi rm. 
Działamy na rzecz szkoły branżo-
wej, w której naukę uczniowie roz-
poczną od września. Red

Nowy zarząd TSP 
Ryszard Balcerkiewicz, założyciel marek Balma i Noti, został 
prezesem Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców
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SPNowy zarząd TSP.

W związku z podejmowanymi 
w całym kraju działaniami mają-
cymi ograniczyć prawdopodobień-
stwo dalszego rozprzestrzeniania 
się koronawirusa, władze gminy 
Komorniki we współpracy i przy 
wsparciu OSP Plewiska i komor-
nickich harcerzy z „Róży Wiatrów” 
uruchamiają pomoc dla seniorów 
i osób samotnych, którzy najbar-
dziej narażeni są na poważne kon-
sekwencje zakażenia.

W związku z istniejącym ryzy-
kiem zarażenia się koronawirusem 
strażacy z OSP Plewiska i komor-
niccy harcerze wychodzą seniorom 
i osobom samotnym naprzeciw 
z pomocą.

Wszystkie takie osoby z terenu 
gminy Komorniki, które nie mogą 
liczyć na pomoc sąsiedzką, w takich 
kwestiach jak zrobienie niezbęd-
nych zakupów czy wizyta w aptece, 

mogą się zwracać o pomoc do stra-
żaków z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Plewiskach i harcerzy ZHP 
Komorniki. Ochotnicy dostarczą te 
produkty do domów.

Uruchomione zostają specjalne 
numery telefonów, pod które moż-
na zgłaszać potrzeby: 500 369 502, 
509 417 566, 607 645 102. 

Mamy również nadzieję, że każdy 
z nas na miarę możliwości włączy 
się w pomoc osobom starszym! Nie 
panikujmy, ale bądźmy ostrożni! 
Miejmy oczy otwarte, zauważajmy 
potrzeby osób starszych. Poinfor-
mujmy seniorów w okolicy o do-
stępnej pomocy.

Seniorze, zapoznaj się też z zale-
ceniami Głównego Inspektora Sa-
nitarnego na: https://gis.gov.pl/
aktualnosci/informacja-glownego-
i n s p e k t o r a - s a n i t a r n e g o - d l a -
seniorow/ . Red

Komorniki 
dla seniorów 

REKLAMA? ZADZWOŃ 
 691-895-296
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TRADYCJA

W skład tej gminy wchodzi 11 so-
łectw, na czele każdego stoi sołtys. 
Pięciu spośród nich pełni dodatko-
wo funkcję radnego w radzie gminy, 
co świadczy o tym, że bycie sołtysem 
idzie w parze z zaufaniem społecz-
nym. 

Z okazji „Dnia Sołtysa” przed-
stawiciele władz samorządowych 
gminy Dopiewo, jak co roku, zło-
żyli sołtysom życzenia. Były kwia-
ty, upominki i okazjonalny tort. 
Podczas uroczystości, która odbyła 
się w Urzędzie Gminy Dopiewo, 
wszyscy starali się stosować do za-
sad bezpieczeństwa, zalecanych 
w dobie przeciwdziałania rozprze-
strzenianiu się koronawirusa i wal-

ki z epidemią. Witano się ze sobą 
łokciami i zachowywano zalecany 
odstęp. Zrezygnowano nawet z por-
tretu zbiorowego.

Kadencja sołtysa trwa tak długo, 
jak kadencja samorządu gminne-
go (obecnie 5 lat, wcześniej trwała 
4). Sołtys wybierany jest podczas 
zebrania wiejskiego przez miesz-
kańców sołectwa obecnych na ze-
braniu, podobnie jak rada sołecka, 
która jest organem doradczym. Co 
roku, w gminie Dopiewo na przeło-
mie lutego i marca, przeprowadzo-
ne są w każdym z sołectw zebrania 
wiejskie. Zazwyczaj mają charakter 
sprawozdawczy, chyba że mamy do 
czynienia z rokiem wyborczym. 

Na przestrzeni lat zmieniła się 
w Polsce rola sołtysa w sołectwie, ale 
niezmiennie jest on reprezentantem 
interesów społeczności lokalnej. Ma 
m.in. prawo występowania na forum 
rady gminy i zwoływania zebrań 
wiejskich. Zobowiązany jest brać 
udział w komisjach rady gminy, jeśli 
dotyczą sołectwa. Pobiera podatki 
lokalne i wykonuje uchwały gminne. 

W Polsce znajduje się 40,5 tys. 
sołectw i tyle samo sołtysów, ale 
sołectwo sołectwu nierówne. Nie-
którzy sołtysi reprezentują kilku-
tysięczną społeczność, inni – za-
ledwie stuosobową. W liczącej 27 
tys. mieszkańców gminie Dopiewo 
największym, bo liczącym 7,7 tys. 

mieszkańców, sołectwem jest Skó-
rzewo, najmniejszym – Trzcielin, 
który zamieszkuje 330 osób. So-
łectwem o najdynamiczniejszym 
przyroście mieszkańców jest w gmi-
nie Dopiewo Dąbrówka, bardziej 
przypominająca miejskie osiedle 
niż wieś, gdzie jeszcze 25 lat temu 
mieszkało 150 osób, a dziś – 4300. 

Większość sołtysów piastuje swo-
ją funkcję od wielu kadencji. Nesto-
rem wielkopolskich sołtysów jest 
Albin Marian Czekalski – sołtys Za-
krzewa, znajdującego się na terenie 
gminy Dopiewo, który w „Walentyn-
ki” obchodził 40-lecie „sołtysowa-
nia” i podczas dorocznej gali otrzy-
mał prestiżową nagrodę „Dopiewski 

Filar” w kategorii „Super – Filar”. 
Wielokadencyjnymi sołtysami są 
także Walenty Moskalik ze Skórze-
wa i Tadeusz Bartkowiak z Dopiewa. 

Od kilku lat dopiewscy sołtysi 
mają własny sztandar i wystawiają 
poczty podczas uroczystości gmin-
nych, powiatowych, a nawet regio-
nalnych. Przedstawia on herb Do-
piewa z dębem, który otaczają nazwy 
sołectw oraz portret Matki Boskiej 
Zielnej.

Dzień Sołtysa w gminie Dopiewo
Jednym z przejawów dbałości o tradycję jest świętowanie „Dnia Sołtysa”. Obchody przypadają 11 
marca. Tak jest w podpoznańskim Dopiewie, które mimo podmiejskiego charakteru jest gminą wiejską 
i rolnicze korzenie

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Tym razem witano się łokciami i zachowywano zalecany odstęp. Zrezygnowano nawet z portretu zbiorowego, dlatego publikujemy powyżej zdjęcie z 2019 roku.
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

informuje, że na stronie internetowej Gminy Stęszew został umieszczony, 
wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Stęszew położonych 
w m. Stęszew, Skrzynki, Piekary, Tomice, Witobel przeznaczonych do 
dzierżawy, stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 189 Burmistrza Gminy 
Stęszew z dnia 5 marca 2020r. 

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 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

informuje, że na stronie internetowej Gminy Stęszew został umieszczony, 
wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Stęszew położonych 
w m. Skrzynki ul. Wodna 5 A, przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące 
załącznik do Zarządzenia Nr 190 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 marca 
2020r. 

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 

REKLAMA

Gmina Kórnik zaprasza przedsię-
biorców do przystąpienia do Pro-
gramu Ogólnopolska Karta Senio-
ra oraz Europejska Karta Seniora. 
Program wyróżnia się na rynku, 
spośród innych tego typu inicjatyw, 
bowiem to jedyny program o zasią-
gu ogólnokrajowym. Ogólnopolską 
Kartę Seniora posiada ponad 300 
tys. seniorów, a ich liczba rośnie. 
Zainteresowanie jest ogromne 
z uwagi na korzyści, które uzyskują 
seniorzy, mogący nabywać produk-
ty i usługi ze zniżką. Nie bez znacze-
nia jest fakt, że karta wydawana jest 
seniorom bezpłatnie – wystarczy, że 
spełniają główny wymóg, tj. ukoń-
czenie 60-tego roku życia.

Rośnie też zaangażowanie fi rm, 
bo korzyści dla nich są oczywiste, 
pozyskują oni dużą liczbę klientów 
– seniorów. Specjalne oferty zniżek 
i rabatów przygotowało już ok. 2 tys. 
fi rm z całej Polski. Głos Seniora – 
organizator Programu Ogólnopol-
ska Karta Seniora oraz Europejska 
Karta Seniora zaprasza kolejne fi r-
my do współpracy!

Program Ogólnopolska Karta 
Seniora oraz Europejska Karta Se-
niora łączy osoby 60+ stanowiące 
pokaźną siłę nabywczo-zakupową 
(ok. 9,5 mln osób) oraz fi rmy, któ-

rych produkty i usługi skierowane 
są do seniorów. 

Partnerem Programu Ogólnopol-
ska Karta Seniora oraz Europejska 
Karta Seniora może być każda fi r-
ma, która będzie honorowała Ogól-
nopolską Kartę Seniora oraz Eu-
ropejską Kartę Seniora, udzielając 
rabatów, ustalonych przez siebie. 

Firmy, które są partnerami Ogól-
nopolskiej Karty Seniora oraz Eu-
ropejskiej Karty Seniora stają się 
rozpoznawalne wśród seniorów – 
zyskują certyfi kat Firmy Przyjaznej 
Seniorom. Nadto, mają możliwość 
udziału w licznych eventach senior-
skich organizowanych pod patro-
natem Głosu Seniora w całej Polsce 
(ok. 200 wydarzeń w roku), prezen-
tując bezpośrednio swoje produkty 
i usługi, a także rozdając ulotki.

Jak fi rma może zgłosić się do pro-
gramu? Wystarczy, że wypełni for-
mularz zgłoszeniowy, który dostęp-
ny jest w Urzędzie Miasta i Gminy 
Kórnik i na stronie internetowej 
urzędu i odeśle go na adres Stowa-
rzyszenia MANKO, ul. Słowackie-
go 46/30, 30-018 Kraków lub jego 
skan na maila: marketing@manko.
pl. Informacje można też uzyskać 
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, 
tel. 61-8170-411 w. 612. ŁG 

Karta Seniora

Trwają roboty budowlane przy roz-
budowie budynku Szkoły Podsta-
wowej w Radzewie (gm. Kórnik). 
Zakończono etap surowy – otwarty, 
czyli wykonano ściany nośne i działo-
we parteru, piętra oraz dach. Trwają 
prace instalacyjne w branży sanitar-
nej i elektrycznej. Niebawem wyko-
nawca przystąpi do montażu okien.

Trwają także prace związane z bu-
dową kolejnego etapu Promenady 
nad Jeziorem Kórnickim.

Ponadto w ostatnich miesiącach 
trzynaście przystanków autobuso-
wych zaopatrzono w nowe wiaty. 
Nowe zadaszenia pojawiły się w na-
stępujących lokalizacjach:

• w ciągu drogi powiatowej nr 
2477P na przebudowanym odcinku 
Gądki – Dachowa (7 szt.),

• ul. Poznańska (obok WOD-
KOM) oraz na ul. Armii Krajowej 
w Bninie z racji ograniczonego 
miejsca posadowiono dwa modele 
typu Speedway (bez ścianek bocz-
nych),

• ul. Śremska w obrębie skrzy-
żowania z ul. Kasztelana Jarosta (1 
szt.),

• ul. Śremska w ciągu drogi gmin-
nej dz. ewid nr 275 peron przystan-
kowy zlokalizowany wzdłuż dz. ewid. 
nr 450/12 (do osiedla Przylesie),

• ul. Wiejska w Robakowie (2 
szt.). 

Inwestycje w Kórniku
Trwa rozbudowa szkoły w Radzewie i prace związane 
z kolejnym etapem Promenady nad Jeziorem Kórnickim
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Od 16 marca zostanie wprowadzo-
ny specjalny rozkład jazdy na liniach 
ZTM. Oznacza to zmniejszenie czę-
stotliwości kursowania tramwajów 
do co 12 minut oraz głównych miej-
skich linii autobusowych do średnio 
co 15 minut przez cały dzień.

W związku z podejmowanymi 
działaniami profi laktycznymi, ma-
jącymi uchronić jak najwięcej osób 
przed rozprzestrzenianiem się koro-
nawirusa odwołane zostały zajęcia 
w placówkach oświatowych i kul-
turalnych, apelami o ograniczenie 
wizyt w urzędzie i unikanie miejsc, 
w których jest dużo ludzi oraz ko-
rzystanie przede wszystkim ze zdal-
nych form pracy i kontaktu, odno-
towujemy zdecydowanie mniejszą 
liczbę pasażerów komunikacji pu-
blicznej. Z kolei rosnąca absencja 
wśród kierowców i motorniczych 
może istotnie wpłynąć na ograni-
czone możliwości przewozowe.

Dlatego od 16 marca na liniach 
ZTM zostanie wprowadzony spe-
cjalny rozkład jazdy. Przez cały 
dzień tramwaje i autobusy będą kur-
sować jak dotychczas w dni robocze 
w godzinach pozaszczytowych, czy-
li tramwaje co 12 minut, a autobusy 

głównych linii miejskich średnio co 
15 minut (151, 163, 164, 168, 169, 
171, 174, 182, 191 i 193). 

Ze względu na przeznaczenie 
szpitala przy ul. Szwajcarskiej 
wyłącznie na potrzeby opieki nad 
pacjentami zarażonymi koronawi-
rusem autobusy linii numer 166, 
181, 184, 232 i 238 nie będą wjeż-
dżać pod szpital. Na liniach nr 166 
(z Zielińca), 181 (ze Szwajcarska 

Centrum Handlowe) i 184 (z Ronda 
Środka) będą przesunięte godziny 
odjazdów, natomiast linie nr 232 
i 238 będą miały zmienione trasy (li-
nia nr 232 skrócenie do Os. Rusa, li-
nia nr 238 wydłużenie do Franowa).

Z uwagi na nagły tryb wprowa-
dzanych zmian oraz dynamicznie 
zmieniającą się sytuację, tradycyjne 
rozkłady jazdy na przystankach nie 
będą aktualne. Należy korzystać 
przede wszystkim z informacji elek-
tronicznych. Ponadto tradycyjne 

rozkłady na przystankach tramwa-
jowych testowo zostaną wyposażone 
w QR-kody, które znajdą się w pra-
wym dolnym rogu. Po zeskanowaniu 
kodu otworzy się strona internetowa 
Wirtualny Monitor z danym przy-
stankiem (dla powyższego rozkładu: 
www.peka.poznan.pl/vm/?przysta-
nek=PAWI71). W ten sposób pasa-
żer będzie mógł sprawdzić rzeczywi-
sty czas przyjazdu tramwaju. 

Od 13 marca do odwołania w au-
tobusach, wydzielone zostają strefy 
niedostępne dla pasażerów. Ozna-
cza to między innymi, że podróżni 
nie mogą korzystać z przednich 
drzwi pojazdu. Podobne rozwią-
zanie sukcesywne będzie wprowa-
dzane w tramwajach. Wstrzymana 
została również sprzedaż biletów 
przez kierowców i motorniczych 
(dotyczy pojazdów przewoźników 
podmiejskich i linii nocnych).

Wszystkie drzwi w autobusach 
i tramwajach są otwierane zdalnie 
przez prowadzących pojazdy. Tym sa-
mym pasażerowie nie muszą mieć kon-
taktu z przyciskami otwierania drzwi.

Codziennie w pojazdach przepro-
wadzane jest gruntowne czyszcze-
nie oraz dezynfekcja. Red

Specjalny rozkład jazdy

Autobusy i tramwaje 
w Poznaniu będą 
jeździć rzadziej

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radzewie.

13 przystanków zyskało nowe wiaty. 

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!
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TURYSTYCZNE PLOTki
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Na ławce przed budynkiem Urzę-
du Gminy w Suchym Lesie można 
spotkać Wojciecha Bogusławskie-
go. Rzeźba słynnego dramatopi-
sarza przypomina, że urodził się 
w pobliskim Glinnie, dziś leżącym 
w granicach poligonu Biedrusko. 
W centrum Lubonia, na placu swe-
go imienia przysiadł Edmund Boja-
nowski. Ten katolicki błogosławiony 
działał na rzecz najmłodszych, stąd 
też obok jego fi gury znalazły się 
dzieci i zjeżdżalnia (!). W Luboniu 
warto też zobaczyć słynnego Siew-
cę zdobiącego zabytkowe osiedle 
przyfabryczne. Najbardziej znany 
luboński pomnik doczekał się na-
wet brata bliźniaka, stojącego przed 
Uniwersytetem Przyrodniczym 
w Poznaniu.

Promenadą do pomnika 
Urokliwa promenada nad Je-

ziorem Kórnickim prowadzi obok 
ławeczki Wisławy Szymborskiej. 

Poetka urodziła się kilkadziesiąt 
metrów dalej, w części Kórnika zwa-
nej Prowentem. Noblistka skrom-
nie stoi z boku ławki, na której roz-
siadł się kot – „bohater” jednego 
z jej wierszy. Rzeźbione zwierzęta 
(dzik i pies) strzegą też kórnickiego 
zamku, a na rynku w Obornikach 
wodę z fontanny „piją” kamienne 
gołębie. 

 Rzeźby zasiedlają również nad-
rzeczne bulwary. Nad Kanałem 
Mosińskim przystanął sympatyczny 
Elegant z Mosiny, a nadwarciańska 
promenada w Śremie to swoista 
aleja gwiazd, z fi gurami słynnych 
mieszkańców miasta: Heliodora 
Święcickiego, księdza Piotra Waw-
rzyniaka i Jerzego Jurgi. Kontynu-
ując przechadzkę przez ogrody Mu-
zeum Śremskiego dotrzeć można 
do rzeźb Magdaleny Abakanowicz, 
wykonanych w tamtejszej Odlewni 
Żeliwa. Trasa spacerowa po pra-
wobrzeżnej części miasta pozwoli 

odszukać dziewczynkę z zapałkami 
oraz Śremskiego Dobosza, jeden 
z najładniejszych pomników po-
wstania wielkopolskiego. Z tym zry-
wem związana jest również ciekawa 
rzeźba Powstańca Wielkopolskiego 
na cmentarzu w Buku. Świadec-
twem II wojny światowej jest z kolei 
fi gura na grobie żołnierzy Ludowe-
go Wojska Polskiego w Owińskach 
oraz zaskakujący pomnik poległych 
milicjantów w Czerwonaku. 

Ślady dawnych czasów
Kto by pomyślał, że podpoznań-

ska Dąbrówka swoją świetność prze-
żywała już w IX i X wieku?! Świadczy 
o tym odkrycie przedpiastowskiego 
grodu, który niedawno doczekał się 
efektownej makiety. Oryginalną pa-
miątką przeszłości jest też tajemni-
czy drewniany słup w sercu Puszczy 
Zielonki. Czy to podstawa rzeźby św. 
Jana Nepomucena, słup graniczny, 
a może... postument posągu Świa-

towida? Ta zagadka nadal pozostaje 
niewyjaśniona.

Rzeźby niezwykłe
Ogród Kultur i Tolerancji przy 

Muzeum Arkadego Fiedlera w Pusz-
czykowie to przestrzeń zaludniona 
przez liczne fi gury. Stoją tam nie 
tylko kopie rzeźb z egzotycznych 
zakątków świata, ale i współczesne 
prace Vahana Bego. Równie ory-
ginalnym artystą był ksiądz Zyg-
munt Humerczyk, który w Ceradzu 
Kościelnym pozostawił po sobie 
rzeźby, budzące skojarzenia z pra-
cami słynnego Władysława Hasio-
ra. Koniecznie trzeba też zobaczyć, 
z czego dawny proboszcz zbudował 
nietuzinkowe ogrodzenie plebanii.

Wydawałoby się, że fi gura św. 
Józefa w Swarzędzu to nic niezwy-
kłego. Patron miasta został jednak 
przedstawiony nietypowo: jako mło-
dy mężczyzna bez charakterystycz-
nej brody. Swarzędzanie wymyślili 

też ciekawy sposób na upamiętnie-
nie swych rzemieślniczych trady-
cji, w miejsce pomników stawiając 
w przestrzeni miasta specjalne, 
okolicznościowe meble. 
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

Tropem pomników wokół Poznania
Pomniki, fi gury czy rzeźby to powszechny element krajobrazu. Na co dzień często 

ignorujemy ich obecność, a tymczasem często są świadectwem wysokiego kunsztu artystycznego albo 
pamiątką intrygujących wydarzeń. Na szczęście, ostatnio pomniki stały się bliższe ludziom, bo swoista 
moda część z nich strąciła z piedestału na… ławeczki

Kopie rzeźb z Nowego Świata w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 

Figura Świętego Józefa w Swarzędzu. Ławeczka Edmunda Bojanowskiego w Luboniu. Ławeczka Wisławy Szymborskiej w Kórniku.

Makieta grodu w Dąbrówce.

 NASZ PATRONAT

• „Turystyczne PLOTki”: 
w ramach cyklu wspólnie z Po-
znańską Lokalną Organizacją 
Turystyczną (PLOT) przybliżamy 
nasze atrakcje i ofertę naszych 
sąsiadów, by zachęcić do samo-
dzielnego poznawania mniej lub 
bardziej znanych turystycznych 
perełek okolic Poznania. Kolejne 
teksty cyklu ukażą się równo-
legle na łamach informatorów 
samorządowych 12 gmin człon-
kowskich PLOT oraz w Naszym 
Głosie Poznańskim. 
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OBWIESZCZENIE 

Syndyk Masy Upadłości
CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, 

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości 
w trybie art. 323 prawa upadłościowego i naprawczego oraz Uchwały Rady Wierzycieli 

z dnia 26 lutego 2020 r. 
I. Przedmiotem sprzedaży jest:

1. prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Poznaniu 
przy ulicy Truskawieckiej 1, stanowiącej działkę gruntu o numerze ew. 23 o powierzchni 1827 m² 
wraz z prawem własności naniesień na nich zlokalizowanych, dla której to nieruchomości Sąd 
Rejonowy Poznań – Stare Miasto, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 
PO1P/00009230/8, dalej Nieruchomość); 

2. prawo własności rzeczy ruchomych (dalej Ruchomości) stanowiących części składowe budynku lub 
znajdujące się na terenie Nieruchomości; 

II. osoby zainteresowane kupnem Nieruchomości i Ruchomości mogą uzyskać szczegółowe informacje 
u syndyka w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6 Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej pod numerem 
telefonu (0-22) 597 60 66 i 504 103 849 w dni powszednie w godz. 10.00 do 15.00, jak również po 
uprzednim uzgodnieniu można dokonać oględzin nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Truskawieckiej 1. 

III. Łączna cena wywoławcza sprzedaży Nieruchomości i Ruchomości wynosi 1.251.770,– zł (jeden 
milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) netto. Do wylicytowanej 
ceny zostanie doliczony podatek VAT od sprzedaży Ruchomości, zaś w przypadku Nieruchomości na 
warunkach określonych w regulaminie.

IV. Oferta powinna zawierać między innymi:

a. pełne dane oferenta – imię i nazwisko lub fi rmę, miejsce zamieszkania lub siedzibę fi rmy,

b. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej.

c. podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta,

d. aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców),

e. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;

f. Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym 
Ruchomości i Nieruchomości i z jej składnikami i nie ma do nich żadnych uwag, oraz inne elementy 
wymagane regulaminem.

V. Oferty należy składać do Kancelarii Notarialnej Andrzeja Kucewicza przy ul. Dickensa 27 lok. 1 
w Warszawie w zapieczętowanej kopercie z nazwą postępowania upadłościowego na kopercie tj. „CEZEX 
Sp. z o.o. w Warszawie sygn. akt XVIII GUp 73/19 –PRZETARG POZNAŃ” w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 20 marca 2020r. – decyduje data faktycznego wpływu do Kancelarii Notarialnej. Oferty można 
składać osobiście w godzinach pracy Kancelarii.

VI. Otwarcie ofert nastąpi 23 marca 2020 r. w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Kucewicza w Warszawie przy 
ul. Dickensa 27 lok. 1 o godz. 10.00 – nie będzie dodatkowych zawiadomień o terminie otwarcia ofert

VII. Do przetargu nie będą dopuszczeni oferenci, których oferty nie będą spełniały wymogów niniejszego 
przetargu, jak również oferty zawierające zastrzeżenia czy warunki.

VIII. Najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia 
do przetargu, dokonać wpłaty wadium w kwocie 150.000,– zł na rachunek CEZEX Sp. z o.o. w upadłości 
likwidacyjnej nr rachunku 77 1090 1841 0000 0001 3373 0837 (decyduje data uznania rachunku).

IX. W dniu przetargu po otwarciu ofert syndyk podejmie decyzję co do przystąpienia do aukcji oraz 
o kwocie postąpienia wynoszącej 30 000 zł. – aukcję prowadzi syndyk. 

X. Zapłata ceny sprzedaży za Nieruchomość i Ruchomości jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. 
Cena sprzedaży musi wpłynąć na rachunek masy upadłości wskazany przez syndyka na dwa dni przed 
zawarciem umowy sprzedaży. Do zaoferowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT 
w przypadku jego wystąpienia. Koszty zawarcia umowy sprzedaży pokrywa nabywca.

XI. Wadium ulega przepadkowi i wchodzi w skład środków masy upadłości, w przypadku gdy 
wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie ustalonym niniejszymi warunkami 
przetargu lub nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości i Ruchomości w terminie 
określonym w pkt. X niniejszego ogłoszenia. Pozostałym oferentom wadium jest zwracane bez 
oprocentowania.

XII. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia 
bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do przeprowadzenia 
aukcji [licytacji ustnej] wśród oferentów.

XIII. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia są warunki przetargu określone w Uchwale nr 2 Rady 
Wierzycieli z dnia 26 lutego 2020r. oraz Regulaminie przetargu, z którymi to dokumentami każdy oferent 
ma obowiązek się zapoznać. Uchwała i Regulamin są dostępne w biurze Syndyka w Warszawie przy ul. 
Modlińskiej 6 (IV piętro). W przypadku wątpliwości interpretacyjnych pierwszeństwo ma treść opisanej 
Uchwały Rady Wierzycieli i Treść Regulaminu.

XIV. Szczegółowo warunki jakie powinny spełniać oferty oraz tryb składania ofert określa Uchwała nr 2 
Rady Wierzycieli z 26.02.2020 r. oraz Regulamin.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

Informuje, że w dniu 20 marca 2020 rokuw dniu 20 marca 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 – WYKAZY nieruchomości gminnych, położonych w Sadach, Lusowie w Sadach, Lusowie 
i Przeźmierowiei Przeźmierowie, które zostały przeznaczone do zbycia w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (061) 8959 261.

REKLAMA

REKLAMA? ZADZWOŃ 
 691-895-296

Dzięki współfi nansowaniu przez 
Unię Europejską w ramach progra-
mu „WiFi4EU” od początku marca 
na terenie gminy Komorniki można 
już korzystać z bezpłatnego, szyb-
kiego, bezprzewodowego dostępu 
do internetu. 

Miejsca, w których zainstalowa-
no urządzenia dostępowe to gminne 
domy kultury w miejscowościach: 
Szreniawa, Rosnówko, Chomęci-
ce, Głuchowo, Plewiska, Wiry oraz 
Łęczyca. W wyżej wymienionych 
placówkach możliwy jest dostęp do 
sieci zarówno w budynku jak i na 
zewnątrz. W ramach tego samego 
projektu z usługi można również 
korzystać na terenie Gminnych 
Ośrodków Sportu i Rekreacji w Ko-
mornikach i w Plewiskach.

Adresy, gdzie można skorzystać 
z darmowego internetu:
1. Komorniki, ul. Jeziorna 3 (dostęp 
zewnętrzny),
2. Szreniawa, ul. Nowa  (dostęp we-
wnątrz i na zewnątrz),
3. Rosnówko, ul. 1 maja 50 (dostęp 
wewnątrz i na zewnątrz),

4. Chomęcice, ul. Poznańska 65/67 
(dostęp wewnątrz i na zewnątrz),
5. Głuchowo, ul. Parkowa 2 (dostęp 
wewnątrz i na zewnątrz),
6. Plewiska, ul. Szkolna 132 (dostęp 
zewnętrzny),
7. Plewiska, ul. Grunwaldzka 565 
(dostęp wewnątrz i na zewnątrz),
8. Wiry, ul. Łęczycka 103 (dostęp 
wewnątrz i na zewnątrz),
9. Łęczyca, ul. Poznańska 14 (do-
stęp wewnątrz i  na zewnątrz).

Inicjatywa WiFi4EU ma na celu 
zapewnienie obywatelom i odwie-
dzającym dostęp do wysokiej ja-
kości internetu w całej UE przez 
bezpłatne Wi-Fi w miejscach pu-
blicznych. W ramach Konkursu 
Gmina Komorniki otrzymała bon 
o wartości 15 tys. euro. Środki te 
w całości przeznaczone zostały na 
uruchomienie darmowego Wi-Fi 
w przestrzeniach publicznych, gdzie 
nie ma podobnych ofert tego typu. 

Darmowe WiFi 
Mieszkańcy gminy Komorniki mogą korzystać z darmowego 
publicznego szerokopasmowego dostępu do Internetu 
w technologii Wi-Fi

Od 28 lutego do 1 marca w Limoges 
we Francji odbyła się XI edycja Mię-
dzynarodowego Konkursu Harfo-
wego, w którym – z ogromnym suk-
cesem – uczestniczyła mieszkanka 
gminy Tarnowo Podgórne 8-letnia 
Zarina Zaradna.

Na konkursie w 12 kategoriach 
wiekowych wystąpiło 94 harfi stów 
z Francji, Szwajcarii, Rosji, Litwy, 
Kanady, Belgii, Chin, Austrii, Ukra-
iny, Iranu, Polski. Występy ocenia-
ło międzynarodowe jury, któremu 
przewodniczyła Skaila Kanga. Wy-
darzenie było otwarte dla publicz-
ności, która niemal w całości wypeł-
niła salę przesłuchań. 

Zarina   Zaradna, uczennica 
z klasy harfy Róży Sękowskiej zajęła 
I miejsce w kategorii  3 (8-11) z do-
piskiem jury: 1ere Mention a l’una-
nimité avec les félicitations du jury! 

(co znaczy: I miejsce jednogłośnie, 
z gratulacjami od jury!). Ogłoszenie 
wyników odbyło się w ratuszu miej-
skim w Limoges. Kiedy w wypełnio-
nej po brzegi w sali ogłoszono, że 
harfi stka z Polski zdobyła pierwsze 
miejsce, rozległy się gromkie brawa 
i okrzyki Viva Polonia! 

Ale to nie był koniec niespodzia-
nek tego wieczoru. Ponieważ re-
gulamin konkursu przewidywał, 
że uczestnik może zgłosić się do 
wyższej kategorii, to Zarina zgło-
szona została do kategorii 11-14 lat. 
I tu ogromna niespodzianka – zajęła 
drugie miejsce. Jeszcze raz radość 
wstąpiła w serca francuskiej publicz-
ności „kibicującej” Zarinie i Polsce.

Występ Zariny można zobaczyć 
na YouTube wpisując: Zarina Za-
radna Limoges. 
Olena i Piotr Zaradni

Od stycznia w gminie Tarnowo 
Podgórne funkcjonuje Lokalne 
Centrum Wolontariatu (LCW). Ini-
cjatywa ta zrodziła się w odpowiedzi 
na potrzebę wspierania osób, które 
chcą nieść pomoc innym. 

Propozycja skierowana jest zatem 
z jednej strony do takich podmiotów 
jak np. organizacje pozarządowe 
czy szkoły, z drugiej strony nato-
miast skorzystać z niej mogą osoby 

prywatne, które będą poszukiwać 
oferty ciekawego działania, bliskie-
go ich sercu. LCW jest miejscem 
spotkania i wsparcia dla mieszkań-
ców gminy TP, zainteresowanych 
wolontariatem, będzie też pełniło 
funkcje: doradczą i edukacyjną. 

Więcej informacji na temat dzia-
łania LCW w marcu można uzyskać 
m.in. pod adresem: fundacja.inspi-
ria@gmail.com. Agata Banasiak 

Podwójny sukces Zariny 

Lokalne Centrum Wolontariatu 
w Tarnowie Podgórnym
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Już 20 czerwca sporty walki ponow-
nie zawitają do Buku! To właśnie 
tutaj odbyła się w czerwcu zeszłego 
roku gala RCP 4, która tylko rozbu-
dziła apetyty kibiców oraz zawodni-
ków! Dlatego więc Ring Club Pro-
fessional z ogromną przyjemnością 
wraca do Buku, by zorganizować 
tam swój kolejny event! Organiza-
cja wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom fanów i wszyscy zgromadzeni 
w hali OSiR w Buku będą mogli po 
raz pierwszy w historii organizacji 
obejrzeć pojedynki w widowiskowej 
formule MMA!

Gale RCP to tradycyjnie mocne 
i uznane nazwiska w Wielkopol-
sce i nie tylko: Adam Kosut, Jakub 
Pyda, Kamil Wojciechowski, Jędrzej 
Durski czy Gracjan Bielecki.

W walce wieczoru wystąpi do-
skonale znany i lubiany miejscowy 
zawodnik bukowianin Hubert Rut-
kowski. „Rutek” zawalczy o kolejne 
trofeum w zawodowej karierze i tym 
razem będzie to pas mistrza Europy 
federacji WFMC.

Ciężkie ciosy i mocne kopnięcia 
już wkrótce w Buku! Musicie tam 
być razem z nami!

To także doskonała okazja do spo-
tkań biznesowych przy stoliku VIP, 
gdzie w sportowej atmosferze można 
poznać wiele ciekawych osób – po-
tencjalnych partnerów w interesach.

Fantastyczna atmosfera, wysoki 
poziom sportowy i organizacyjny. 

To będzie niezapomniany wieczór! 
Bilety kupione na pierwotny termin 
na ticketos.pl oczywiście zachowują 
ważność na 20 czerwca.

Patronat honorowy sprawuje 
burmistrz Buku Paweł Adam, a me-
dialny „Nasz Głos Poznański”. Lech

Nowy termin gali RCP6
Gala RCP 6 – K-1 & MMA, pierwotnie 

zaplanowana w Buku na 25 kwietnia, odbędzie się 20 czerwca 

W walce wieczoru wystąpi bukowianin Hubert Rutkowski.
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Poznańska Lokalna Organizacja 
Turystyczna tworzy listę lokali, któ-
re oferują dania z dowozem lub na 
wynos. PLOT prosi też o kontakt 
każdą restaurację, która chce wes-
przeć personel szpitali bezpłatnym 
posiłkiem. Dzięki temu jedzenie 
trafi  tam, gdzie jest najbardziej po-
trzebne. 

Zalecenia związane z ochroną 
zdrowia w okresie rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa objęły lokale 
gastronomiczne. Restauracje zo-
stały zamknięte, ale mogą przygo-
towywać jedzenie na wynos. PLOT 
tworzy listę poznańskich restauracji 
i barów, które oferują dania z dowo-
zem lub na wynos.

Pierwsze lokale już włączyły 
się w akcję, ich listę można zna-
leźć na http://poznan.travel/pl/r/
gdzie-zjesc/restauracje-oferujace-
jedzenie-na-wynos-w-okresie-
kwarantanny 

Restauracje, które chcą dołączyć, 
mogą kontaktować się mailowo, pi-
sząc na adres gastro@plot.poznan.
pl lub komunikując się za pomocą 
messengera: https://www.facebo-
ok.com/PoznanskaLokalnaOrgani-
zacjaTurystyczna/ 

PLOT pomaga też lokalom, które 
chcą wesprzeć personel szpitali, ofe-
rując im bezpłatny posiłek. Każda 
restauracja, która chciałaby w ten 
sposób pomóc, powinna skontakto-
wać się z Poznańską Lokalną Orga-
nizacją Turystyczną (gastro@plot.
poznan.pl lub za pomocą messen-
gera: https://www.facebook.com/
PoznanskaLokalnaOrganizacja-
Turystyczna/). Wystarczy napisać 
co, kiedy i w jakiej ilości lokal może 
zaproponować, a PLOT we współ-
pracy z miastem Poznań podpowie, 
jak to zrobić, by posiłki trafi ły bez-
piecznie tam, gdzie są najbardziej 
wyczekiwane. Red

Lokale z daniami na 
wynos

REKLAMA? ZADZWOŃ 
 691-895-296
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Podczas uroczystości ogłoszono 
nazwiska sportowców, wybranych 
w plebiscycie „Sportowiec Roku 
2019”. W facebookowym głoso-
waniu mieszkańcy wskazali swoich 
ulubieńców, a Kapituła przychyliła 
się do wyboru publiczności.

Sportowcem Roku w kategorii do 
18 roku życia okazał się kolarz Da-
wid Wika-Czarnowski. W kategorii 
powyżej 18 r.ż. wygrał natomiast 
wioślarz Przemysław Wanat. Wy-
brano również swarzędzką Drużynę 
Roku i tytuł ten przypadł młodym 
koszykarkom – drużynie kadetek 
Lidera Swarzędz – brązowe meda-
listki mistrzostw Polski.

Kapituła plebiscytu uhonorowała 
także osoby, które swoją codzienną 
pracą w znaczący sposób przyczyniają 
się do rozwoju młodych zawodników 
i trenowanych przez nich dyscyplin.

Trenerem roku 2019 została 
Oriana Bratkowska – trener druży-
ny juniorek młodszych; wzór i inspi-
racja dla młodych hokeistek UKS 
Swarek Swarzędz.

Działaczem Roku wybrano Eu-
geniusza Dobińskiego – współza-
łożyciela Klubu Sympatyków Unia-

100, ogromnego pasjonata sportu 
w Swarzędzu. 

Wydarzeniem sportowym 2019 
natomiast okazał się być Memoriał 
Arkadiusza Gołasia, który w paź-
dzierniku już po raz drugi odbył 
się w gminie Swarzędz, dostarcza-
jąc wielu niezwykłych siatkarskich 
emocji i gromadząc w Swarzędzu 
rzesze kibiców z całego kraju.

Druga część uroczystej gali nale-
żała do stypendystów sportowych. 
Burmistrz Marian Szkudlarek, 
po zasięgnięciu opinii Komisji do 
spraw Stypendiów Sportowych, 
przyznał aż 27 stypendiów na rok 
2020 młodym zawodnikom, osią-
gającym wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie krajowym 
i międzynarodowym w roku po-

przednim. To aż o 9 wyróżnień wię-
cej niż w roku ubiegłym. Z budżetu 
Swarzędza przeznaczono na ten 
cel 60 tys. zł. Wśród tegorocznych 
stypendystów znaleźli się zarówno 
mieszkańcy Swarzędza, jak i mło-
dzi ludzie trenujący na co dzień 
w swarzędzkich klubach. Docenio-
no m.in. fi nalistów mistrzostw Pol-
ski, jak i członków kadr narodowych 

i wojewódzkich, a wśród nagrodzo-
nych dyscyplin w tym roku prym 
wiodły sporty wodne i sporty walki. 

Środki stypendialne przezna-
czone w budżecie miasta na ten cel 
mają wspomagać młodych zawod-
ników i służyć ich dalszemu rozwo-
jowi sportowemu. Uroczystą galę 
uświetnił pokaz szermierzy z KS 
Warta Poznań. IP, MM 

Swarzędzka Gala Sportu 
Ten miesiąc zdecydowanie należy do swarzędzkiego sportu. 6 marca w Swarzędzkiej Sali Koncertowej 
w Zalasewie odbyła się Gala Sportu

Drużyna Roku – Lider Swarzędz. Sportowiec Roku do 18 lat Dawid Wika-Czarnowski.
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HAVET Hotel Resort & Spa  | ul. Wyzwole nia 29, 78-131 Dźwirzyno | +48 94 711 36 50 | havethotel.pl


