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!

PYTAM, CZY
ZATAŃCZYSZ
11 lutego nastąpiła premiera teledysku singla „Pytam,
czy zatańczysz”. Rozmowa z jego autorami Robertem
Sadowskim i Dominikiem „Doniu” Grabowskim
STR. 13

FOT. WOJTEK WRAZOWSKI

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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Hania z Rokietnicy w ﬁnale The Voice Kids STR. 14

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.
Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson
WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Przez tunel w Kobylnicy
Właśnie została podpisana umowa
na jej doﬁnansowanie przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Środki
otrzyma powiat poznański, który
poprzez Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu będzie realizował budowę w Kobylnicy.
– To niezwykle ważne przedsięwzięcie, ponieważ znacznie poprawi
bezpieczeństwo, uwzględni potrzeby zarówno kierowców, jak i rowerzystów oraz pieszych. Wpłynie też
na czas podróży w kierunku Poznania, Swarzędza oraz Pobiedzisk.
Projekt będzie tak realizowany,
aby nie zakłócać obecnego ruchu
– mówi Jan Grabkowski, starosta
poznański.
Pierwsze samochody powinny pojechać nowym tunelem oraz
przebudowanymi drogami w 2023
roku. – Ze względu na środki unijne, do tego czasu musimy rozliczyć
inwestycję. Na szczęście mamy dobrych partnerów: gminę Swarzędz
i PKP PLK. Negocjacje dotyczące
umowy były trudne i długotrwałe,
ale mam nadzieję, że efekt końcowy
okaże się dla wszystkich bardzo korzystny – dodał starosta poznański,

który docenił również to, że PKP
PLK zaprasza do współpracy samorządy.
– Dzięki przebudowie poprawi się
bezpieczeństwo w ruchu pociągów
i usprawniony zostanie transport
drogowy. To jeden z wielu obiektów,
które powstają dzięki projektom
z Krajowego Programu Kolejowego.
Inwestycje realizowane przez PKP
PLK S.A. z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej tworzą coraz
sprawniejszy i bezkolizyjny system
komunikacji – podkreślił Arnold
Bresch, członek zarządu PKP PLK
S.A.
Tunel w Kobylnicy powstanie w ulicy Swarzędzkiej będącej
drogą powiatową. Codziennie
przejeżdża nią średnio 12,5 tys.
pojazdów – głównie samochody
osobowe, którymi mieszkańcy aglomeracji dojeżdżają do pracy w Poznaniu i Swarzędzu. Duże natężenie
ruchu występuje również na trasie
kolejowej Poznań – Gniezno. Jeżdżą
tędy składy pasażerskie i towarowe.
To sprawia, że rogatki często bywają
zamknięte. A wtedy korkuje się nie
tylko Swarzędzka w Kobylnicy, ale

FOT. ARCHIWUM STAROSTWO POWIATOWE

Zamiast rogatek – 70-metrowy tunel. Zamiast skrzyżowania ze światłami –
rondo. Takie są założenia budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe
w Kobylnicy. Inwestycja będzie kosztować około 40 milionów złotych

Zamiast rogatek będzie 70-metrowy tunel.
piecznych miejsc współﬁnansuje
takie projekty – powiedział Marian
Szkudlarek, burmistrz Swarzędza.
Koszt powstania samego tunelu
szacowany jest na ponad 20 mln zł.
Ale na tym nie koniec. Aby sprawnie funkcjonował, przebudowane
muszą zostać również okoliczne
drogi, w tym skrzyżowanie ulicy

również droga wojewódzka ze stolicy Wielkopolski w kierunku Pobiedzisk. Dzieje się tak, gdy czekające
auta blokują przejazd pozostałym.
– To jedno z naszych największych zadań realizowanych wspólnie z powiatem poznańskim, ale
niejedyne… Cieszę się też, że PKP
PLK w ramach likwidacji niebez-

Swarzędzkiej z trasą wojewódzką nr 194. Zgodnie z opracowaną
koncepcją powstanie tam rondo.
Inwestycja pochłonie łącznie około
40 mln zł. Sﬁnansują ją powiat poznański, samorząd województwa,
gmina Swarzędz oraz PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.
– Zgodnie z podpisaną właśnie
umową, PKP PLK dołoży do budowy blisko 20,5 mln zł – wyjaśnia
Jan Grabkowski. Teraz ZDP w Poznaniu ogłosi przetarg w formule
„zaprojektuj i wybuduj”. – Dodajmy, że inwestycja w Kobylnicy nie
jest naszą jedyną. Wspólnie z gminą Komorniki i Poznaniem realizujemy węzeł Grunwaldzka w Plewiskach, trwa też budowa tunelu
w Kostrzynie, na który powiat przekazuje 9 milionów złotych. Łącznie
koszty tych zadań, które prowadzimy wspólnie z samorządami i przy
wsparciu unijnym szacujemy na
150 milionów złotych. Udział PKP
to 35 milionów złotych. To milowe kroki, które w znaczący sposób
usprawnią podróżowanie w aglomeracji poznańskiej – podsumowuje starosta poznański. TS

Powiat poznański po raz kolejny
doﬁnansuje prace konserwatorskie,
restauratorskie lub budowlane przy
zabytkach. Wnioski na ten cel można
składać w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu do 3 marca. W tym roku
na ratowanie cennych obiektów wydanych zostanie około 4 mln zł.
Zabytki położone na terenie powiatu, które znajdują się w rejestrze
zabytków lub w ich ewidencji gminnej, otrzymają samorządowe wsparcie. W budżecie zarezerwowano na
nie spore środki.
– W powiecie poznańskim znajduje
się prawie 550 obiektów architektury
i budownictwa, zespołów parkowych
i cmentarzy, a także ponad 50 stanowisk archeologicznych wpisanych do
rejestru zabytków. W tym roku na
konkursowe prace remontowe i konserwatorskie powiat przeznaczył kwotę 2 milionów złotych – powiedział
Jan Grabkowski, starosta poznański.
– Zachęcam do składania wniosków
osobiście lub drogą pocztową do
wtorku, 3 marca 2020 – dodaje.
Powiat od lat otacza pieczą także
inne obiekty o bezcennej wartości
historyczno-kulturowej. Należy do
nich m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. W 2020 r.
1,1 mln zł kosztować ma kontynuacja
rewaloryzacji jego starego ogrodzenia. Jest to kolejny etap przywracania
świetności elementom kompleksu

FOT. ARCHIWUM STAROSTWO POWIATOWE

Dofinansowanie remontów
Szczęście do ludzi
zabytków – trwa nabór wniosków to połowa sukcesu

Zamek w Kórniku.
pocysterskiego. W ramach współpracy metropolitalnej natomiast powiat
zaplanował jeszcze wydanie 1,2 mln
zł na zespół klasztorny oo. franciszkanów w Poznaniu.
– Głównym celem takiej opieki
jest zachowanie duchowego i materialnego dziedzictwa naszego regionu – podkreślił Jan Grabkowski.
Łącznie na ochronę zabytków powiat przeznaczy w tym roku prawie
4 mln zł. KK

Nabór wniosków
• 11 lutego – 3 marca nabór wniosków na doﬁnansowanie prac
• do rozdysponowania 2 mln zł
• 1,1 mln zł dla SOSW w Owińskach
• 4 mln zł wyda łącznie powiat
poznański na ochronę zabytków w 2020 r.

Powiat poznański zajął drugie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu
Gmin i Powiatów 2019 i po raz kolejny znalazł się w czołówce najlepszych samorządów w kraju.
– Zawsze powtarzam, że mam
szczęście do ludzi, a to połowa
sukcesu – zapewnia Jan Grabkowski, starosta poznański. – Dzięki
zaangażowaniu moich współpracowników, a także dzięki poparciu
mieszkańców powiatu, udaje nam
się realizować ambitne cele. Niestety, ostatnimi czasy na samorządy
spada coraz więcej zadań, za którymi nie podąża adekwatne ﬁnansowanie. Staramy się, aby mieszkańcy
tego nie odczuwali. Wręcz przeciwnie, chcemy, aby widzieli, że powiat
się rozwija – dodaje Jan Grabkowski.
Ogólnopolski Ranking Gmin
i Powiatów to bezpłatny konkurs
prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Powiat poznański
klasyﬁkowany był w kategorii powiatów powyżej 120 tysięcy mieszkańców i tradycyjnie już znalazł się
w ścisłej czołówce najlepszych oraz
najbardziej rozwojowych samorządów. Lepszy okazał się tylko powiat
kielecki. Na najniższym stopniu podium w tej kategorii znalazły się ex
aequo powiaty kartuski oraz cieszyński.
Oceniając jednostki samorządu
terytorialnego, eksperci Związku

Powiatów Polskich wydają opinię
według kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych. Pod
uwagę brane są m.in. działania proinwestycyjne, jakość obsługi mieszkańców, rozwój społeczeństwa
informacyjnego i obywatelskiego,
ochrona zdrowia czy promowanie
rozwiązań ekologicznych. Kolejność na liście wyróżnionych zależy od wyników osiąganych przez
samorząd oraz od zrealizowanych
działań. Ranking jest aktualizowany
na bieżąco przez ekspertów w trybie
on-line i trwa przez cały rok.
Powiat poznański został również
wyróżniony przez ZPP mianem
„Super Powiatu”. – Cieszę się, bo
to jest zasługa nas wszystkich –
pracowników, zarządu, a przede
wszystkim mieszkańców. Dzięki
nim możemy zarządzać dobrami,
które wytwarzają oraz czerpać wielką przyjemność z tej pracy – nie
ukrywa satysfakcji Jan Grabkowski.
Tytuł oznacza, że samorząd uzyskał najlepszy wynik w największej
liczbie kategorii. W przypadku powiatu poznańskiego było to 59 kryteriów na 63 możliwych. To rodzaj
uhonorowania „Mistrzów wśród
samorządowych liderów”. – Utrzymujemy się w ścisłej czołówce już
od kilku edycji. To pokazuje, że
rozwijamy się prężnie i w dobrym
kierunku – zapewnia starosta poznański. KW
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21 stycznia w Warszawie, w Sali
Kolumnowej Sejmu RP, odbyła się
konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”,
połączona z ogłoszeniem wyników
XVII edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jej organizatorami byli: Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki
Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz
Polska”.
Wyniki rankingu prezentował
prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak
– wykładowca na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
Politechniki Warszawskiej. W rankingu zrównoważonego rozwoju
w kategorii gmin wiejskich Tarnowo
Podgórne zajęło trzecie miejsce, Suchy Las – piąte, a Komorniki – 16.
W kategorii gmin miejsko-wiej-

skich na szóstym miejscu uplasował
się Kórnik, a Poznań był piąty wśród
miast na prawach powiatu.
Następnie ogłoszono wyniki
rankingu oceniającego dynamikę
przedsiębiorczości: wśród gmin
wiejskich czwarte miejsce zajęło
Dopiewo, wśród miejskich – Puszczykowo, a w kategorii miast na
prawach powiatu Poznań był na
trzecim miejscu.
Ranking
Zrównoważonego
Rozwoju JST, przygotowywany
pod kierunkiem prof. Eugeniusza
Sobczaka powstaje w oparciu o 16
wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.
Opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych)
i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie,
miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. ARz

Komisariat jak nowy
W Tarnowie Podgórnym uroczyście otwarto wyremontowany
Komisariat Policji
W wydarzeniu uczestniczyła kadra
kierownicza garnizonu wielkopolskiego, a otwarcie uświetnili swoją
obecnością przedstawiciele władz
samorządowych i współpracujących
instytucji.
Uroczysty apel z okazji otwarcia
wyremontowanego Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym rozpoczął się od meldunku złożonego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji
w Poznaniu insp. Piotrowi Mące.
Na uroczystości obecni również
byli: zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp.
Konrad Chmielewski, Komendant
Miejski Policji w Poznaniu insp. Robert Kasprzyk wraz z zastępcami,
starosta poznański Jan Grabkowski,
wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz
Czajka, wójt Rokietnicy Bartosz Derech, a także kierownictwo poznańskiej policji i przedstawiciele władz
samorządowych.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Trzecie miejsce
Tarnowa Podgórnego

Remont komisariatu został rozpoczęty w 2019 r. Odbył się dzięki wsparciu samorządu – gmina
Tarnowo Podgórne przekazała na
remont kwotę 1,5 miliona złotych,

NASZGLOSPOZNANSKI.PL

wsparcia w wysokości 700 tys. zł
udzieliło też Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Dodatkowe środki
(400 tys. zł) pozyskano z programu
modernizacji policji. JZ

I JUŻ WSZYSTKO
WIESZ...

REKLAMA

ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE NA STRZESZYNIE

doskonała
lokalizacja

bliskość terenów
zielonych

naziemne miejsca
postojowe

możliwość łączenia
mieszkań

Zamieszkaj na jesień 2020...
Biuro sprzedaży mieszkań:

ul. Księżycowa 5/27, 60-281 Poznań

Zadzwoń:

+48 603 655 307

Dowiedz się więcej:

www.elladapark.pl
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5-lecie cyfryzacji kina „Wielkopolanin”
Minęło 5 lat od cyfryzacji kina.
W tym czasie odbyło się tutaj ponad
4 tys. seansów, w tym 36 premier.
Mury bukowskiego kina odwiedziło przeszło 200 tys. widzów! Statystycznie każdy mieszkaniec gminy
Buk zasiadł w fotelach co najmniej
16 razy!
Największymi hitami minionych
lat okazały się „Listy do M 2”, „Planeta Singli”, „Listy do M 3”, „Kler”,
„Kobiety Maﬁi” i „Miszmasz, czyli
Kogel Mogel 3”, które łącznie zgromadziły ponad 16,5 tys. widzów.
Rekordowy był rok 2019, kiedy to
przekroczono liczbę 50 tys. widzów.
We wrześniu 2017 r. powstała kawiarnia przy kinie „Wielkopolanin”.
W 2019 r. wzbogaciła się o cieszący
się dużym zainteresowaniem kącik
zabaw dla najmłodszych widzów.
Od teraz nazywa się „Stopklatka”!
„Wielkopolanin” to także cykliczne imprezy tematyczne takie jak
Kino Szkoła, Kino Seniora czy Bajkowe Czytanki oraz bezpłatne seanse wakacyjne dla najmłodszych.
REKLAMA

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Był czerwony dywan, zdjęcia na ściance i strzelające korki szampana – a to wszystko na krótko przed
nocą rozdania Oscarów! Widzowie, którzy przybyli na czwartkowy koncert Andrea Rieu, świętowali razem
5-lecie cyfryzacji kina „Wielkopolanin” w Buku. Data jubileuszu nie była przypadkowa, bo dokładnie 5 lat
wcześniej – 6 lutego 2015 r. – projekcją ﬁlmu „Bogowie” rozpoczęła się cyfrowa era „Wielkopolanina”!

„Wielkopolanin” to również technologia 3D. Dzięki niej chętni mieli
okazję m.in. wziąć udział w rejsie
na pokładzie polskiego transatlantyku MS Piłsudski. Od 2019 r.
w ofercie pojawiły się również takie
wydarzenia jak Tydzień Komedii
Francuskiej, Przegląd Filmów Wakacyjnych, Tydzień Festiwalowy
czy Wakacyjne Warsztaty Filmowe.
I jak zapewnia załoga kina – to dopiero początek!

Jubileusz 5-lecia cyfryzacji otworzył dyrektor Hubert Wejmann: –
Dziękuję poprzedniemu samorządowi, z panem Stanisławem Filipiakiem
na czele, za podjęcie trudu tej cyfrowej rewolucji, dzięki której kino przetrwało na rynku i może się rozwijać
do dzisiaj. Bardzo dziękuję dzisiejszym władzom samorządowym, z panem burmistrzem Pawłem Adamem
na czele, za zrozumienie, wymierne
wsparcie i pomoc jaką otrzymałem

w tej rocznej pracy na stanowisku dyrektora Biblioteki i Kina.
Burmistrz Paweł Adam powiedział: – Bardzo dziękuję panu
dyrektorowi, że w tak iście hollywoodzkim stylu nas przywitał, ale
w szczególności za to, że wspomniał
o poprzednich władzach samorządowych, o panu burmistrzu Stanisławie Filipiaku, o ówczesnej pani
dyrektor Lidii Targosz. Dzisiaj są
obecni również radni MiG Buk – tej

poprzedniej i obecnej kadencji – dla
nich również należą się ogromne
brawa. Przez ostatni rok wielokrotnie zajmowaliśmy się kinem i mam
nadzieję, że państwo na co dzień to
dostrzegacie – chociażby reorganizację przestrzeni. Wiele nas jeszcze
z pewnością czeka.
Burmistrz na ręce dyrektora wręczył nietypowy podarunek – obraz
na liściu przedstawiający dawny
ratusz, który nawiązuje do tego co
aktualnie dzieje się na bukowskim
rynku. Prezent ten, jak zasugerował
burmistrz, ma być też wyzwaniem
i zobowiązaniem, które ściśle związane jest z zadaniami statutowymi
Biblioteki i Kina: książką i ﬁlmem.
Krzesłami reżyserskimi uhonorowano natomiast byłego burmistrza
Stanisława Filipiaka i dyrektor Lidię Targosz, a także kierownika kina
Małgorzatę Starostę i starszego
operatora Dariusza Kaczmarka.
20 lutego kino zaprasza na wieczór z oscarowymi produkcjami.
Monika Błaszczak-Mańkowska
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WARSZTAT SAMOCHODOWY
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Z Buku do Wieliczki
Wóz strażacki wylicytowany w ramach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Buku został przekazany nowemu
właścicielowi
22 stycznia wycofany z podziału bojowego samochód pożarniczy STAR
266 stanowiący do tej pory wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Buku wyruszył z panem
Pawłem i jego ekipą do Wieliczki.
Paweł Buchaniec zdradził, że
zawsze pasjonował się techniką
i różnymi maszynami. Od dziecka
składał urządzenia elektroniczne,
lutował, bawił się kabelkami.
– Jednak tej elektroniki i techniki mamy dzisiaj za dużo, za bardzo
się to rozprzestrzeniło – stąd wziął
się u mnie sentyment do bardziej
powiedzmy analogowych, starych
maszyn. Jak znalazłem go na aukcji
to okazało się, że to jest rocznik ’79,
czyli taki sam jak ja. Będziemy mieć
razem urodziny! Jak tylko to zobaczyłem to od razu miałem kolejny
argument, żeby go kupić – śmieje
się nowy właściciel i dodaje: – drugi
powód jest taki, że zawsze starałem
się jakoś charytatywnie udzielać. We
wcześniejszych latach też licytowałem różne rzeczy z WOŚP tylko, że
nie były aż tak duże i spektakularne.
Paweł Buchaniec zajmuje się modelarstwem i ma ﬁrmę MojeHobby.
pl, która sprzedaje modele do sklejania. Wóz strażacki stanie się jej
wizytówką! Samochód dumnie będzie prezentował ekspozycję sklepu,
w ramach promocji pojawi się również na wystawach i targach.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Paweł Buchaniec (w środku) w towarzystwie burmistrza Buku Pawła
Adama i szefa sztabu WOŚP Dariusza Sokołowskiego.
– Ostatni, równie ważny argument, który zdecydował o nietypowym zakupie jest plan, aby samochód w przyszłym roku wrócił na
licytację WOŚP w formie przejażdżki – dodaje pan Paweł.
Samochód wyruszył w podróż do
Wieliczki k. Krakowa na własnych
kołach, a właściwie do miejscowości Koźmice Wielkie, gdzie będzie stacjonował. – Muszę jeszcze
wymyślić jakiś pomysł na garaż.
Jak on przez tyle lat zachował się
w takim stanie, to szkoda, żeby teraz podupadł. Jak znalazłem go na
aukcji to zacząłem się przez chwilę zastanawiać, gdzie go trzymać?

Czy to nie będzie dużych podatków? Czy on jest jezdny? Jak go tu
przywieźć? Pytań i wątpliwości było
wiele, ale sobie pomyślałem, że jak
zacznę wymyślać różne przeszkody,
to nic z tego nie wyjdzie. Stwierdziłem, że szkoda, by mi potem było,
gdyby to przepadło – wspomina Paweł Buchaniec.
Tak więc samochód pożarniczy,
który przez wiele lat służył bukowskiej jednostce, traﬁł w dobre ręce
i będzie służył dalej, choć tym razem
w nieco innej formie. Władze gminy
Buk dziękują za wsparcie Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy!
Monika Błaszczak-Mańkowska

Burmistrz Przemysław Pacholski
odebrał 21 stycznia wyróżnienie dla
miasta i gminy Kórnik za zajęcie 6.
miejsca w kategorii gmin miejskowiejskich w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się podczas konferencji
„Zrównoważony rozwój społecznogospodarczy Jednostek Samorządu
Terytorialnego” w Sali Kolumnowej
Sejmu RP. Organizatorami wydarzenia były: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Sejmu RP, Wydział Administracji
i Nauk Społecznych Politechniki
Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz
Polska”.
Przypomnijmy, że od 10 lat miasto i gmina Kórnik plasuje się w ścisłej czołówce samorządów. Ranking
Zrównoważonego Rozwoju JST,
przygotowywany pod kierunkiem
prof. Eugeniusza Sobczaka po-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Kórnik w czołówce gmin

wstaje w oparciu o 16 wskaźników,
obejmujących trzy obszary rozwoju:
gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.
Ranking opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu
Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem
wszystkie jednostki samorządowe

w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz
miasta na prawach powiatu.

Łukasz
Grzegorowski
kontakt@naszglospoznanski.pl
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WYDARZENIA

Tramwaj na
Ratajczaka

Rozmowa z Włodzimierzem Pinczakiem, burmistrzem
gminy Stęszew, o inwestycjach realizowanych na jej terenie

Więcej drzew i zieleni, przestrzeń
przyjazna dla pieszych, uspokojony
ruch samochodowy – to najważniejsze założenia koncepcji trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Teraz
miasto czeka na opinie poznaniaków i poznanianek – ruszyły konsultacje społeczne dotyczące projektu.
Budowa trasy tramwajowej i uspokojenie ruchu w ulicy Ratajczaka to
drugi etap jednej z najważniejszych
poznańskich inwestycji – Projektu
Centrum, który zmienia śródmieście w przestrzeń przyjazną mieszkańcom.
W ramach konsultacji zaplanowano też spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 18 lutego
o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr
75 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 w Poznaniu.
Uwagi, propozycje i opinie można zgłaszać także mailem na adres:
projektcentrum@um.poznan.pl lub
pocztą tradycyjną na adres: Urząd
Miasta Poznania – Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
pl. Kolegiacki 17 w Poznaniu. Konsultacje społeczne potrwają do 28
lutego 2020 roku.
Zakończenie prac projektowych
zaplanowano na czerwiec, a budowa
ma zakończyć się do 2022 roku. AW

Na jaką kwotę zaplanowano
dochody i wydatki gminy w 2020
roku? Ile zarezerwowano na
inwestycje?
— Plan dochodów gminy Stęszew
to ponad 85 milionów 746 tysięcy
i 513 złotych, a wydatków – 85
milionów 451 tysięcy 513 złotych,
w tym inwestycyjnych – 16 milionów 423 tysięcy 894 zł.
Proszę wymienić najważniejsze
inwestycje przewidziane na ten
rok.
— Generalnie realizujemy
rozpoczęte prace. Sztandarową
inwestycją jest budowa systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej
w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie. Przygotowywana jest dokumentacja. Pierwsze
prace powinny się rozpocząć w tym
roku. Przypomnę, że w ramach
węzła w Stęszewie planowana jest
budowa parkingu ze 142 miejscami dla samochodów osobowych,
REKLAMA

a w Strykowie – parkingu dla 50
aut. W obu przypadkach powstaną
też miejsca parkingowe dla rowerów i wykonane zostaną urządzenia towarzyszące i infrastruktura
niezbędna do obsługi podróżnych.
Powiat poznański natomiast jest
odpowiedzialny za realizację
ścieżek rowerowych do węzła Strykowo przy drogach powiatowych
Strykowo – Modrze oraz Strykowo
– Sapowice (pierwszy etap).
Co roku gmina Stęszew przywiązuje dużą wagę do remontów
dróg gminnych...
— To dla nas priorytetowe zadanie.
Aktualnie trwają prace projektowe
przy 16 drogach gminnych. Pragnę
zwrócić uwagę, że nie jesteśmy
w stanie szybko ich zrealizować. Do
tak dużego zakresu prac potrzeba czasu na czynności związane
z przygotowaniem dokumentacji,
pozwoleniami na budowę, a te
ostatnio przeciągają się... Do tego
ceny od pewnego czasu nieustannie
rosną. Jesteśmy jednak zdetermi-

nowani i będziemy sukcesywnie
– w miarą posiadanych pieniędzy
– plany związane z drogami realizowali. Zaplanowaliśmy m.in. budowę dogi gminnej Tomice – Tomiczki z regulacją odwodnienia. Koszt
to ponad dwa miliony złotych. Na
przebudowę ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie zarezerwowaliśmy
ponad 1.752,796 zł, a na budowę
Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej
i Pływackiej w Stęszewie – 800
tysięcy zł. Nieco mniej, bo 620
tysięcy zł, pochłonie przebudowa
ul. Stęszewskiej w Witoblu, a 100
tysięcy złotych budowa ul. Podgórnej w Będlewie.
Jakich innych przedsięwzięć
mogą spodziewać się mieszkańcy?
— Zaplanowaliśmy także między
innymi budowę stacji uzdatniania wody w Jeziorkach (600 tys.
zł). Mamy poza tym nieodebraną
kanalizację w miejscowości Łódź.
Spór dotyczy jakości wykonania

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Drogi są priorytetem

prac. Poza tym, jeśli chodzi o kontynuowanie budowy kanalizacji,
to czekamy na możliwość aplikacji
o doﬁnansowanie tego kosztownego przedsięwzięcia.
Mieszkańców ucieszy zapewne
informacja o kolejnych inwestycjach nad jeziorem Lipno. Proszę
o nich opowiedzieć.
— Zaplanowaliśmy budowę
promenady wokół jeziora Lipno,
którego jesteśmy właścicielem.
Zadanie to podzieliliśmy na trzy
etapy. W pierwszym powstanie
odcinek o długości ok. 600 metrów,
pozostałe dwa etapy są przygotowywane. Rozmawiał Sławomir Lechna
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GMINA DOPIEWO

Gala Dopiewskich Filarów
Dopiewskimi Filarami uhonorowani zostali podczas tegorocznego „Spotkania Noworocznego Gminy
Dopiewo”: Zbigniew Kopras – pasjonat motoryzacji (kategoria „ambasador”), Bogdan Maćkowiak –
prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” (kategoria „animator”) i Albin
Marian Czekalski – 40 lat „sołtysujący” wsi Zakrzewo (kategoria „super-ﬁlar”)
Ambasador
Zbigniew Kopras – pasjonat
motoryzacji
• Za stworzenie w Fiałkowie,
w gminie Dopiewo, Centrum
Motoryzacji Historycznej
i Muzeum Sztuki Inżynierskiej,
gdzie można podziwiać ponad
100 samochodów, 330 motocykli
i motorowerów. Chętnie odwiedzają to miejsce turyści z Polski
i z różnych stron świata, miłośnicy jedno– i dwuśladów, uczestnicy
rajdów i ekipy telewizyjne. Celem
Fundacji, którą prowadzi jest
ocalenie od zapomnienia dorobku
polskiej motoryzacji.
• Za łączenie pasji z aktywnością
zawodową, wieloletnie prezesowanie „Stowarzyszeniu Miłośników

Starych Samochodów i Motocykli
„Mikrus” i współpracę z Automobilklubem Wielkopolskim. Za
prowadzenie przy Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów w Fiałkowie,
którą prowadzi, warsztatu praktycznej nauki rzadkich zawodów:
mechanik motocyklowy i mechanik
samochodowy – rekonstruktor oraz
wielokrotne uczestnictwo, razem
z uczniami, w Mistrzostwach Europy Mechaników Motocyklowych.
• Za organizowanie wydarzeń,
cieszących się od lat ponadregionalną renomą wśród pasjonatów
motoryzacji i amatorów dobrego
humoru – „Rajdu Moto-Babki”
i „Zlotu Dostawczaków i Motorowerów z PRL-u”.

Animator

FOT. URZĄD GMINY DOPIEWO

Bogdan Maćkowiak – prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk”
• Za założenie i rozwój Stowarzyszenia „Promyk”, które od 20 lat
prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Konarzewie i Otuszu.
Korzysta z nich obecnie prawie stu
niepełnosprawnych mieszkańców
gminy Dopiewo i gmin sąsiednich.
Za konsekwencję w działaniu, pozytywne myślenie i dobrą energię.
• Za stworzenie w WTZ-ach urozmaiconej oferty zajęć, pracowni
i terapii, dzięki której podopieczni
Stowarzyszenia mają przyjazne
miejsce, w którym każdego dnia
odnajdują: radość, dobro i sens

Wcześniej wójt gminy Dopiewo
– Adrian Napierała przybliżył gościom Spotkania Noworocznego
(odbyło się 14 lutego) dokonania
ubiegłego roku oraz wyzwania i plany, jakie jej samorząd wiąże z 2020 r.
Publiczność obejrzała ﬁlmowe podsumowanie ubiegłego roku. Pośród
niej znaleźli się samorządowcy, politycy, przedstawiciele organizacji,
instytucji i stowarzyszeń, przedsiębiorcy i dotychczasowi laureaci
„Dopiewskich Filarów”. Wójt, razem z przewodniczącym rady gminy
Dopiewo – Leszkiem Nowaczykiem
złożył życzenia. Głos zabrali ponadto senator RP – Jadwiga Rotnicka

i była poseł Bożena Szydłowska, wicemarszałek województwa wielkopolskiego i mieszkaniec Skórzewa –
Wojciech Jankowiak i wicestarosta
poznański i mieszkaniec Dąbrówki
– Tomasz Łubiński.
Oprawę muzyczną Gali Dopiewskich Filarów zapewnił duet jazzowy – Jacek Szwaj (piano) i Jan
Adamczewski (sax). Preludium Bacha zaprezentowała publiczności
młoda pianistka, laureatka międzynarodowych i krajowych konkursów – Malwina Jasińska z Dąbrowy,
która w listopadzie ubiegłego roku
wystąpiła w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Tradycją dopiewskich

gali są występy taneczne. Tym razem można było zobaczyć układy
do muzyki ﬁlmowej w wykonaniu
grupy ArtDance, której tancerze
związani są z Teatrem Wielkim
w Poznaniu.
Gwiazdą wieczoru była Hanna
Banaszak, która – wraz z zespołem – zaprezentowała uczestnikom
wydarzenia dość wyraﬁnowany
repertuar, oparty na jazzie i poezji.
W recitalu nie zabrakło jednak dobrze wszystkim znanych piosenek,
które przyniosły artystce popularność przed laty. Któż z nas nie pamięta choćby „W moim magicznym
domu”?

życia. Za wieloletnią organizację
„Powiatowego Turnieju Osób
Niepełnosprawnych Bocci” i Festiwalu Osób Niepełnosprawnych
„Złoty Słowik” – wydarzeń, które
na trwałe wpisały się w kalendarz
wielu fundacji, stowarzyszeń,
szkół i warsztatów z całego
regionu.
• Za przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wkład w integrację osób niepełnosprawnych
z pełnosprawną częścią społeczeństwa. Za otwieranie osób
niepełnosprawnych na świat,
a świata na ich potrzeby. Za
budowanie mostów i rozpalanie
promieni Słońca.

Super-Filar
Albin Marian Czekalski – sołtys
Zakrzewa
• Za wzorcowe i rekordowo długie,
bo trwające aż 40 lat, pełnienie
funkcji Sołtysa wsi Zakrzewo,
za wierność tradycji i odważne
spoglądanie w przyszłość.
• Za zaangażowanie w sprawy
sołeckie i gminne, w życie wsi
i paraﬁi, a także w działalność
Ochotniczej Straży Pożarnej. Za
bezinteresowną troskę o sprawy publiczne, akcje pomocowe
i przedsięwzięcia społeczno
– kulturalne. Za umiejętność
zjednywania sobie ludzi i skupia-

nia ich wokół spraw publicznych
i wspólnych celów. Za wykorzystywanie szans, zapobieganie zagrożeniom, łagodzenie konﬂiktów,
wypracowywanie kompromisów
i rozwiązań.
• Za wieloletnie przewodniczenie
sołtysom jedenastu sołectw gminy
Dopiewo. Za inicjatywę nadania
sołtysom gminy Dopiewo sztandaru, którym – wystawiając własny
poczet – uświetniają najważniejsze
wydarzenia gminne. Za wyznaczenie standardu „dobrego gospodarza”, społecznika i lokalnego
patrioty.

I taki – magiczny – był to koncert, i takie było to spotkanie. Nie
tylko dlatego, że podczas zamykającego je bankietu występował iluzjonista.

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Potrójne szczęście

Umowa na odpady

Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka powitał trojaczki z Lusowa w gminnej rodzinie. Emilce,
Tymkowi i Jankowi przekazał fo-

teliki samochodowe, a rodzicom
życzył zdrowia, siły, energii i radości w wychowywaniu rodzeństwa.
ARz

REKLAMA

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje, że na stronie internetowej gminy Stęszew został umieszczony,
wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Stęszew położonych
w m. Drożdżyce, Wronczyn ul. Główna 58, Strykowo ul. Bukowska 2a, Stęszew
ul. Poznańska 11a i Trzebawska przeznaczone do dzierżawy i użyczenia,
stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 182 Burmistrza Gminy Stęszew z 11
lutego 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

Z jednej strony podpisali ją przedstawiciele grupy zakupowej, którą
w grudniu ubiegłego roku, specjalnie w tym celu utworzyły gminy:
Tarnowo Podgórne, Rokietnica,
Mosina i Luboń. Na dokumencie
swoje podpisy złożyli zatem: wójt
Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, burmistrz Lubonia Małgorzata
Machalska, wójt Rokietnicy Bartosz
Derech, burmistrz Mosiny Przemysław Mieloch, a także dyrektor
KOM-LUB Igor Szymkowiak, prezes Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Waldemar Nowak,
prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bytkowie (gm. Rokietnica) Michał Wieland oraz prezes Zakładu Usług Komunalnych
w Mosinie Beata Nowak.
Grupa zawarła umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów Clean City
w Mnichach, który będzie pełnił rolę
Instalacji Komunalnej.
– Mamy nadzieję, że w ten sposób

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

3 lutego w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne podpisano
umowę w sprawie zagospodarowania odpadów zmieszanych

Od lewej: prezes zarządu Clean City Roger Montulet, wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska, wójt
Rokietnicy Bartosz Derech i burmistrz Mosiny Przemysław Mieloch.
zoptymalizujemy koszty zagospodarowania odpadów w gminach. Takie
kroki wymogła na nas ustawa o utrzymaniu czystości w gminach, która nałożyła na samorządy nowe kosztowne

Nowa linia 889
Gmina Tarnowo Podgórne uruchamia
nową linię autobusową. Nowe połączenie to odpowiedź na inicjatywę mieszkańców. Dedykowane jest przede
wszystkim mieszkańcom Baranowa,
Chyb i Wysogotowa. Ułatwi komunikację z Przeźmierowem i dalej poprzez
przesiadki z miastem Poznań.
Nowa linia autobusowa nr 889
uruchomiona została 10 lutego.
Kursy są wykonywane w dni robocze na trasie z przystanku Wielkie
do przystanku Przeźmierowo/Szkoła (wybrane kursy zostaną wydłużone do przystanku Wysogotowo/

Długa) na trasie: Poznań/Wielkie
– Chyby – Baranowo – Przeźmierowo – Przeźmierowo/Szkoła (Wysogotowo/Długa).
Na przystanku Baranowo/Przemysława możliwa jest bezpośrednia
przesiadka z linii nr 889 na linie,
kursujące w kierunku pętli Ogrody
(linie nr 802, 803, 804, 811, 812,
813 i 821).
Kontynuację podróży linią nr 889
w stronę Baranowa, Chyb i Wielkiego umożliwia przesiadka również
na przystanku Baranowo/Przemysława. ARz (info ZTM)

Ósmoklasisto – poznaj ZST
w Tarnowie Podgórnym
Zapraszamy na stoisko Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo
Podgórne na najbliższych Targach
Edukacyjnych, które odbędą się 6
– 8 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie 7A (pt. i sob. w godz. 10.0018.00, niedz. w godz. 10.00-16.00,
wstęp bezpłatny).

Na stoisku będzie można poznać ofertę edukacyjną Technikum
i Szkoły Branżowej I stopnia, specyﬁkę kształcenia zawodowego
oraz ﬁrmy współpracujące przy tym
przedsięwzięciu. Organizatorzy zapraszają ósmoklasistów i ich rodziców – odpowiedzą na każde pytanie.
ARz

obowiązki – wyjaśnia wójt Tarnowa
Podgórnego Tadeusz Czajka.
Zawarta umowa obowiązuje do
31 stycznia 2021 r. i gwarantuje
utrzymanie stałych cen. ARz

Kochasz psy?
Pomóż!
Stowarzyszenie Psich Sportów Zaprzęgowych klub „Wataha Północy”
pragnie zaprosić wszystkich miłośników psich aktywności na Ogólnopolskie Wyścigi Psich Zaprzęgów
o Złotą Pyrę – Memoriał Grzegorza
Wojtasiaka, które odbędą się 7-8
marca na terenie Akwenu Tropicana
w Owińskach.
W związku z tym, że imprezy
tego typu nie mogą odbyć się bez
pomocy wolontariuszy, poszukiwane są pełnoletnie osoby chętne do
pomocy i dyspozycyjne w dniach
imprezy w godzinach ok. 7:0018:00 (ostateczne godziny zostaną ustalone). Do ich obowiązków
będzie należeć m.in. pomoc przy
wyznaczeniu i sprzątaniu tras,
zabezpieczanie trasy w czasie wyścigów, pomoc przy wydawaniu
posiłków regeneracyjnych, prace
porządkowe po ostatnich startach
w niedzielę.
Organizatorzy w zamian oferują
posiłki regeneracyjne, ciepłe napoje, zestaw upominków, dyplom oraz
niezapomniane wrażenia! Zgłoszenia do 1 marca: klubwatahapolnocy@gmail.com. W tytule należy
napisać „wolontariat”. Red

REKLAMA

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Informuje, że 18 lutego 2020 roku zostanie wywieszony do publicznej
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo
Podgórne – WYKAZ nieruchomości gminnych, położonych w Rumianku
i Przeźmierowie,
Przeźmierowie które zostały przeznaczona do zbycia w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym.
bezprzetargowym
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 8959 261.

REKLAMA?
ZADZWOŃ
 691-895-296
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Buspas na
Garbarach

Delegacja z gminy Kórnik na „48. Góralskim Karnawale” w Bukowinie Tatrzańskiej

17 lutego rozpoczął się remont nawierzchni na ulicy Garbary w Poznaniu. Prace prowadzone są na
lewym pasie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wielką do ulicy
Garbary 48. Wiąże się to z wprowadzeniem tymczasowej organizacji
ruchu: będzie obowiązywał zakaz
zatrzymywania się i parkowania.
Samochody pozostawione w miejscach zabronionych będą odholowane na koszt właściciela.
To pierwszy etap zmian na ulicy
Garbary – remont nawierzchni na
odcinku, gdzie pojawi się buspas.
W trakcie prac sfrezowana zostanie stara nawierzchnia i ułożona
nowa. Wykonawca na zakończenie
prac ma czas do 6 marca.
Remont wiąże się z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu. Samochody będą poruszać się
prawym pasem. Nie będzie możliwości skrętu z ul. Garbary w lewo,
w ulicę Woźną. Będzie można
w nią wjechać z ulicy Mostowej.
Kierowcy nie będą mogli również
przejechać z ulicy Mostowej w ulicę Grobla i dalej w ulicę Garbary.
Ulica Grobla na odcinku od ulicy
Mostowej do Garbary będzie jednokierunkowa – w kierunku ulicy
Mostowej. ZDM/ JZ

Już po raz 48. w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się „Góralski Karnawał”,
czyli ogólnopolski konkurs grup
kolędniczych, konkurs tańca zbójnickiego i popisy par tanecznych.
Karnawał Góralski jest największą
tego typu imprezą folklorystyczną
w Polsce i podobnie, jak organizowane latem „Sabałowe Bajania”,
cieszy się ogromnym zainteresowaniem i ma swoich stałych uczestników i przyjaciół.
W tym święcie folkloru, śpiewu,
tańca, muzyki i sztuki ludowej od
kilku lat uczestniczy gmina Kórnika, jako gmina partnerska.
W tym roku, po raz pierwszy na
„Góralski Karnawał” udał się Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej
„Władysie” z kierownikiem zespołu
Krystyną Polachowską, dyrektor
Kórnickiego Ośrodka Kultury Sławomir Animucki, kierownik Wydziału Promocji Gminy Magdalena
Matelska-Bogajczyk oraz tegoroczna Biała Dama Wiktoria Zielska.
Tradycyjnie Karnawał rozpoczął
się od parady kolędników, zbójników, muzykantów i zaproszonych
gości, którzy przejechali w góralskich zaprzęgach przez Bukowinę

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Góralski Karnawał

Tatrzańską. Następnie na scenie
w Domu Ludowym odbyło się oﬁcjalne otwarcie imprezy, podczas
której, jako gość specjalny, wystąpiła młodzież z zespołu „Władysie”.
W kolejnych dniach przed południem na scenie Domu Ludowego odbywały się przesłuchania
konkursowe grup kolędniczych
z całej Polski, które zostały zakwaliﬁkowane do bukowińskiego ﬁnału
w drodze regionalnych konkursów.
Wieczorem na scenie odbywały się
konkursy tańca zbójnickiego, popisy par tanecznych, występy zespołów regionalnych i przedstawienia

prezentujące dawne zwyczaje i obrzędy.
Tradycyjnie w ostatnim dniu
„Góralskiego Karnawału” odbyły
się imprezy plenerowe: wystawa
owczarków podhalańskich, zawody strzeleckie o „Turoniowy Róg”,
wyścigi kumoterek, czyli wyścigi
góralskich sanek, zawody w skiringu, czyli jazda na nartach w strojach
ludowych za koniem oraz w ski-skiringu polegające na ciągnięciu narciarza przez konia, na którym jedzie
jeździec. Zawody te zawsze wzbudzają ogromne emocje, a o zwycięstwie decyduje nie tylko czas prze-

jazdu, ale również stroje, wystrój
uprzęży i same kumoterki.
Dodatkową atrakcją „Góralskiego Karnawału” są wystawy
rękodzieła ludowego. Swój kunszt
prezentowali twórcy specjalizujący się w snycerstwie, meblarstwie
artystycznym, wyrobach z metalu
i skóry, malarstwie na szkle, koronkarstwie i wielu innych dziedzinach.

Magdalena
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

REKLAMA
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Komorniki wysoko
w rankingu

Sukcesy bukowian
W Rokietnicy odbyła się 5. edycja Gali Ring Club Professional

FOT. ADAM MICHTA

21 stycznia w Sali Kolumnowej
gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja naukowa pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy
jednostek samorządu terytorialnego”. Podczas spotkania zaprezentowano Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego uszeregowany
według wyników rozwoju i dynamiki przedsiębiorczości oraz wręczono statuetki laureatom i dyplomy
najlepszym gminom wiejskim, gminom miejsko-wiejskim i miastom.
Organizatorami konferencji były
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP,
Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Bracia Rutkowscy z Buku stoczyli
kolejne zwycięskie walki – tym razem podczas 5. edycji Gali Ring Club
Professional, która odbyła się 1 lutego w Rokietnickim Ośrodku Sportu.
W jednym z pojedynków karty
wstępnej w walce amatorskiej K-1
zmierzyli się Gracjan Rutkowski
oraz Sebastian Modrzejewski. Młodszy z braci Rutkowskich odprawił
przed czasem swojego przeciwnika, zdobywając tym samym kolejne
zwycięstwo na swoim koncie.

6 Gala K-1 i MMA
już 25 kwietnia
w Buku
Triumf zapewnił sobie również
Hubert Rutkowski, który po kapitalnym ﬁniszu w trzeciej rundzie
zdobył tytuł Międzynarodowego
Mistrza Polski Organizacji ISKA!
Przeciwnikiem Huberta był zawodnik pochodzący z Ukrainy Oleg Pa-

vlyak. Pierwsze dwie rundy były niezwykle zacięte, a walka wyrównana.
Nasz zawodnik zdobył przewagę
dopiero w trzeciej rundzie, kiedy to
zdominował przeciwnika.
W trakcie Gali RCP 5 w Rokietnicy ogłoszono również termin
i miejsce kolejnego wydarzenia. Po
raz drugi odbędzie się ono w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku.
Ring Club Proffesional 6 Gala K-1
i MMA już 25 kwietnia!
Monika Błaszczak-Mańkowska

Ranking miast i gmin opracowano
na podstawie danych pochodzących
z GUS uwzględniających 15 wskaźników (m. in. wydatki na projekty
inwestycyjne na mieszkańca, liczba
osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo
migracji, liczba absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców, odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków).
Rankingiem objęto wszystkie jednostki samorządu w kraju. Gmina
Komorniki od roku 2010 zajmuje
w nim wysokie miejsce w kategorii
gmin wiejskich. Tym razem uplasowała się na wysokim 16. miejscu wśród gmin wiejskich, których
w Polsce jest 1537. Red

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!

Turystyczne PLOTki: w siedem dni dookoła świata

Świat w Puszczy Zielonce
By zobaczyć spektakularne widowiska historyczne nie trzeba jeździć
do Francji. Od kilku lat plenerowe
spektakle wzorowane na słynnym

ziemiach polskich, a wykorzystywanej w Bawarii albo w szkockim Forth
Bridge. Niemieckie korzenie ma
również Pałac Jankowice, którego
pierwotna bryła łudząco przypominała berlińską Starą Mennicę. Alpejski styl uzdrowiskowy reprezentują
budynki dworców kolejowych Puszczykowo i Puszczykówko oraz zabudowania pobliskiego Ludwikowa.

Szczypta egzotyki

FOT. TOMASZ KORYL

Fileas Fogg, bohater słynnej powieści Juliusza Verne’a, potrzebował
80 dni, by okrążyć świat. A gdyby
tak udało się to w tydzień, w dodatku nie ruszając się z Wielkopolski?
Niemożliwe? A jednak! Po sąsiedzku, na wyciągnięcie ręki mamy tu
wiele atrakcji, które przy odrobinie
wyobraźni pozwolą przenieść się do
mniej lub bardziej odległych zakątków kuli ziemskiej. Pozostaje więc
ruszyć w drogę wokół Poznania –
dookoła świata!
Na skraju rezydencji w Rogalinie
stoi kościół św. Marcelina, znany jako
mauzoleum rodu Raczyńskich. Nie
wszyscy wiedzą, że budynek stanowi
kopię rzymskiej świątyni z francuskiego Nîmes. Do jeszcze wcześniejszych, greckich wzorców nawiązuje
kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku, choć jego plany
powstały w… Berlinie. Pocysterską
świątynię w Owińskach zdobią spiralne kolumny, inspirowane grobowcem
świętego Piotra w bazylice watykańskiej, a w ołtarzu kościoła w Kicinie
znalazła się kopia rzymskiego obrazu
Matki Boskiej Śnieżnej.

Pałac w Jankowicach.
parku Puy du Fou są znakiem rozpoznawczym Parku Dzieje w Murowanej Goślinie. W Puszczy Zielonce
można też spotkać się z myśliwymi
(Traperska Osada w Bolechówku)
i rdzennymi mieszkańcami (Wioska Indiańska w Łopuchówku)
legendarnego Dzikiego Zachodu.
Zamiast podróży w dalekie strony wystarczy wizyta w arboretum
w Zielonce lub Kórniku, gdzie zebrano bogate kolekcje roślin świata.

Architektura krajów niemieckich
Wybitny niemiecki projektant
Hans Poelzig pozostawił swój ślad
również w Luboniu. Zaprojektowaną przez niego imponującą halę magazynową można zwiedzać w czasie
wycieczek Lubońskim Szlakiem Architektury Przemysłowej.
Równie efektownie prezentuje się
kolejowa przeprawa przez Wartę
w Stobnicy. Most powstał w konstrukcji systemu Gerbera, rzadkiej na

Przedsmakiem egzotyki może
być Sala Mauretańska na zamku
w Kórniku, wzorowana na architekturze pałacu Alhambra w hiszpańskiej Grenadzie. Kórnickie zbiory
obejmują też pamiątki z dalekich
Antypodów: od bumerangów po
wypchanego dziobaka. Nieco inne
trofea myśliwskie (m.in. Wielką
Piątkę Afryki) prezentuje Muzeum
Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie. Wokół Poznania nie brak
też miejsc z żywymi egzotycznymi
zwierzętami. Ara araurana i kakadu
mieszkają w Papugarni Ara w Trzebawiu, lemury i alpaki – po sąsiedzku w Deli Parku, a emu i kangury –
w śremskim Zoo.

Śladami podróżników
Odwiedzając muzeum im. Ojca
Mariana Żelazka w Chludowie można
zawędrować w dwa odmienne zakątki

świata. W części indyjskiej znalazły
się tradycyjne stroje, przedmioty liturgiczne, a nawet rekonstrukcja klasy szkolnej. Obok nich prezentowane
są zbiory z Ameryki Południowej.
Bajecznie kolorowe motyle, murzyńskie maski i tam-tamy zobaczymy też w Muzeum Arkadego Fiedlera
w Puszczykowie. Na zewnątrz ustawiono kopie słynnych rzeźb – od Bramy Słońca z Boliwii po egipskiego
Sﬁnksa. Na zakończenie zwiedzania
warto wsiąść na pokład Santa Marii
– repliki statku Krzysztofa Kolumba,
zamknąć oczy i wyruszyć w „rejs”.
Piotr Basiński,
Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna
• Niniejszy tekst inauguruje
cykl „Turystyczne PLOTki”.
Wspólnie z Poznańską Lokalną
Organizacją Turystyczną
(PLOT) będziemy przybliżać
okoliczne atrakcje i ofertę podpoznańskich gmin, by zachęcić
do samodzielnego poznawania
mniej lub bardziej znanych
turystycznych perełek okolic
Poznania. Kolejne teksty cyklu
ukażą się równolegle na łamach
informatorów samorządowych
12 gmin członkowskich PLOT.
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Pytam, czy zatańczysz
Rozmowa z producentami muzycznymi Robertem Sadowskim i Dominikiem „Doniu” Grabowskim,
autorami singla „Pytam, czy zatańczysz”
Na grudzień z kolei planowane
jest duże muzyczne wydarzenie.
Uchylcie proszę rąbka tajemnicy…

11 lutego nastąpiła premiera
teledysku waszego singla „Pytam,
czy zatańczysz”. Skąd pomysł
na ten utwór i teledysk, jak go
postrzegacie?

R.S. — Od kilku lat mam w głowie
projekt, który może stać się
interesującym wydarzeniem muzycznym. Z racji tego, że kocham
święta Bożego Narodzenia chcę
wyprodukować świąteczne show,
które każdego roku będzie można
powtórzyć z różnymi ciekawymi
artystami. Prace nad tym projektem
już trwają. Mam nadzieję, że pod
koniec roku będziemy cieszyć się
kolejnym sukcesem (śmiech).

Robert Sadowski: — Tworzenie
muzyki to w moim odczuciu i przekonaniu pewna magia. Kiedy ktoś
zadaje mi pytanie „skąd pomysł na
dany utwór” trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć. Pomysł
przychodzi nagle. Często jest tak,
że czytasz tekst utworu i od raz
słyszysz w głowie do niego melodię.
Jak już czujesz, że tekst i melodia
idą w parze, to zaczynasz słyszeć
w głowie całą aranżację utworu.
Przynajmniej ja tak mam. Praca
twórcza to fantastyczne zajęcie.

W nagraniach „Pytam, czy zatańczysz” uczestniczyli świetni polscy wykonawcy i instrumentaliści.
Warto wymienić ich nazwiska.
R.S. — Zgadza się. Jak to mówi
mój przyjaciel Mirek Wdowczyk
„Robert stworzyłeś sobie dream
team”. Uwielbiam pracę z zawodowcami nie tylko w biznesie, ale
również w studio. Zagrali ze mną
zawodowcy, z którymi praca była
czystą przyjemnością. Fantastyczny bębniarz Maks Mińczykowski,
Łukasz Frąckowiak bass, Dawid
Kostka na gitarze, Robert Błoszyk
na barytonie czy Kaśka Pawlak
w chórkach. Nad całością czuwał
wspomniany przeze mnie Mirek
Wdowczyk, świetny realizator, do
którego mam ogromne zaufanie,
i z którym dobrze się rozumiemy.
D.G. — Szczególnie chciałbym podziękować Mirkowi Wdowczykowi,
realizatorowi nagrań, za cierpliwość i jego znakomite doświadczenie, wszakże współpracował nie
raz z Maćkiem Maleńczukiem czy

Obaj jesteście producentami muzycznymi. Przypomnijcie o swojej
wcześniejszej działalności, z kim
współpracowaliście .

Teledysk osiągnął
już ok. 50 tys. wyświetleń
zespołem Lombard. Miło popracować z profesjonalistami.
Gdzie był nagrywany teledysk?
R.S. — Teledysk nagraliśmy w Poznaniu, tutaj mieszkamy i chcieliśmy zrobić to właśnie w naszym
mieście. Większa część scen została
nagrana w klubie Próżność.
Piosenka „Pytam, czy zatańczysz” moim zdaniem ma potencjał na stanie się hitem. W jaki
sposób będzie promowana?
Gdzie ją można usłyszeć?
R.S. — Myślę, że utwór rzeczywiście ma potencjał. Najśmieszniejsze
z tego wszystkiego jest to, że na
każdym etapie pracy nad nim nuciliśmy refren i dobrze się przy tym
bawiliśmy. W ciągu kilku dni od
premiery teledysk osiągnął prawie
50 tysięcy wyświetleń na kanale
You Tube, to dość dobry wynik.
D.G. — W najbliższych dniach, wysyłka singla do stacji małych, średnich i dużych stanie się faktem, nie
pomijamy żadnej stacji. Radiowcy:
jeśli ktoś z Was nie dostał singla
– piszcie śmiało! Przewidujemy
programy dedykowane w TV oraz

najchętniej działania w digitalu:
utwór już jest na playlistach w Spotify / Tidal oraz na YouTube.
Singiel ten to również premierowa odsłona duetu producentów
„Sadowsky & Grabowski” i nowego labelu SGMusic. Rozumiem,
że zanosi się na kolejne wspólne
projekty. Opowiedzcie o najbliższych planach.
R.S. — Jako muzyk wiele lat szukałem bratniej duszy, z którą będę
dobrze rozumiał się artystycznie.
Z Dominikiem poznałem się na planie programu Shibuya. Program ten
realizowałem dla stacji VIVA POLSKA w 2006 roku. Doniu był tam
jednym z jurorów, ja produkowałem
aranżacje muzyczne. Szukaliśmy
się później przez wiele lat. Pewnego
dnia spotkaliśmy, a ja powiedziałem:
„Doniu, chyba przyszedł czas na

R.S. — Będąc muzykiem w pewnym
momencie zająłem się biznesem.
Tak potoczyło się moje życie.
Stworzyłem ﬁrmę produkują aranżacje muzyczne i dzisiaj jesteśmy
w czołówce europejskich ﬁrm. Przez
lata miałem przyjemność pracować
z wieloma fantastycznymi artystami.
W roku 2007 i 2008 byłem producentem płyty Staszka Sojki „Soyka
Solo Recital”. Jakiś czas temu
stwierdziłem, że skoro jestem jeszcze w miarę młodym wieku, oprócz
działalności biznesowej zajmę się
działalnością artystyczną, ponieważ
tak mi podpowiada serce (śmiech).

jakiś wspólny projekt”. No i tak już
to dalej poszło. Kiedy rozumiesz się
muzycznie z drugą osobą, to w naturalny sposób chcesz pracować
z nią dalej. Doniu to świetny artysta,
dojrzały, to przede wszystkim fantastyczny człowiek. Praca z nim to
czysta przyjemność.
D.G. — … Nie chcę zapeszać, ale
mamy w planach świetne polskie
numery z ciekawymi artystami – Adam Stachowiak, Mezo
i inni również zdecydowali się na
działania z nami, aby robić dobre,
interesujące muzycznie rzeczy. Ponadto już w weekend w Dniu Kobiet
zapraszamy do TV ogólnopolskiej
na fenomenalny wieczór z polskimi
gwiazdami – m.in. Czerwone
Gitary, Feel, Adam Stachowiak
feat. Sadowsky i wielu innych – aby
świętować 8 marca w najlepszym
wydaniu. Będzie ciekawie!

FOT. WOJTEK WRAZOWSKI

Dominik „Doniu” Grabowski: — To
konsekwencja naszej wieloletniej
znajomości z Robertem od 2006
roku. Spotykając się na eventach,
koncertach dojrzewaliśmy do chwili,
aby nagrać coś razem w określonym, dojrzałym stylu. Doświadczenie wyniesione ze współpracy
z wieloma wykonawcami z Polski
i z zagranicy – m.in. Kombii, Robert
Janson, Sylwia Grzeszczak czy Ewa
Jach, Grzegorz Wilk czy Mezo, Piotr
Rubik – pozwoliły mi na szersze
spojrzenie na muzykę jako formę,
w której nie mam ochoty się zamykać. To pasja, która ma sprawiać mi
i odbiorcom przyjemność, a melodia
tylko w tym pomaga. Inspiracją do
utworów takich jak ten jest moja
żona, której dedykuję ten numer,
przy każdej okazji do wspólnej zabawy. To co faktycznie może dziwić
to styl retro – ale nie oszukujmy się,
kochamy go wszyscy. Dlatego też
w konsekwencji powstał videoklip
w takim stylu.

D.G. — Jak najbardziej podpisuję
się pod tym przedsięwzięciem, tak
aby koniec roku zwieńczyć świetnym show z udziałem gwiazd!

D.G. — Długa droga pełna przygód
w pisaniu piosenek rozpoczęła się
od współpracy z Liberem i utworem
„Skarby”, które notabene remiksowaliśmy z Waldkiem Tkaczykiem
i Grzegorzem Skawińskim. Współpraca z Sylwią Grzeszczak od najmłodszych lat zaowocowała opieką
menedżerską i jej pierwszymi
trasami koncertowymi. Nagrywała
też chórki oraz utwory dla mojego
zespołu Ascetoholix. Kolejne
projekty pisałem dla m.in. Dawida
Kwiatkowskiego, Ewy Jach, Peji,
Agnieszki Włodarczyk, Jeremiego
Sikorskiego, Mezo, Piotra Rubika,
Olivii Wieczorek (Junior Eurovision) i wielu innych wykonawców.
Szczególnie miło wspominam realizacje dla krótkich form ﬁlmowych
m.in. z udziałem Jean Reno, czy
też propozycje współpracy przy ﬁlmach z Hollywood: m.in. „Syriana”
George Clooneya. Moja muzyka
też pojawiła się w ﬁlmach „Czas
Surferów” i „Yuma”. Myślę że mam
na koncie już około 200 piosenek
dla siebie i innych wykonawców.
Nadal daleko mi do Phila Collinsa
(śmiech).
Rozmawiał Sławomir Lechna
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Hania w finale The Voice Kids
Na Hanię Sztachańską z Rokietnicy i innych młodych wokalistów można głosować do 20 lutego pod
adresem: https://voicekids.tvp.pl/plebiscyt

Finał programu The
Voice Kids z udziałem Hani wyemitowany zostanie 22
lutego
stingach zachwycili jurorów. Młodzi
wokaliści wykonali przebój „Spirit”
promujący ﬁlm „Król Lew”. W oryginale utwór śpiewa Beyoncé. Decyzją Tomsona i Barona po tym emocjonalnym występie do kolejnego
etapu awansowała Hania. Piosenka
z castingu wykonana podczas tzw.
sing off dała jej przepustkę do ﬁnału, który zostanie wyemitowany 22
lutego.

W tym roku widzowie mogą wybrać ulubionego uczestnika programu. Na Hanię i innych młodych
wokalistów można głosować do 20
lutego pod adresem: https://voicekids.tvp.pl/plebiscyt.
Zwycięzca
otrzyma szansę nagrania własnego singla i teledysku. Dodatkowo
wskaże cel charytatywny, na który
zostanie przekazane 25 tys. zł.
Hania jest laureatką wielu konkursów wokalnych. Pomimo młodego wieku osiągnęła wiele sukcesów.
Już jako 9-latka zdobyła nagrodę
Starosty Poznańskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Hania nie tylko śpiewa, ale również
gra na fortepianie, a swój warsztat
kształtuje w szkole muzycznej.
Katarzyna Sokulska

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Hania Sztachańska, mieszkanka
Rokietnicy, wzięła udział w 3. edycji
programu „The Voice Kids”. Jej występ podczas przesłuchań w ciemno
poprzedzony był precastingami,
w których zaśpiewało kilka tysięcy
uczestników. Jurorzy zwrócili uwagę na piękny głos 13-latki oraz podobieństwo interpretacji piosenki
„Nothing breaks like a heart” do
oryginału w wykonaniu Miley Cyrus.
Cleo oraz Tomson i Baron chcieli
mieć Hanię w swojej drużynie. Ona
jednak szybko zdecydowała się dołączyć do grupy chłopaków. Tym
sposobem Hania zagwarantowała
sobie występ w tzw. bitwach, podczas których zawodnicy rywalizują ze sobą w sześciu triach. Hania
zmierzyła się z Antonim Szydłowskim i Larą Hidane, którzy na caREKLAMA

Rozwijają sport
Trzy szkoły z terenu gminy Komorniki otrzymają doﬁnansowanie na
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych w ramach programu
„Szkolny Klub Sportowy”. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach, Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich
w Wirach oraz Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich
w Plewiskach będą mogli uczestniczyć w zajęciach sportowych pod
okiem wykwaliﬁkowanych instruktorów.
Celem programu jest m.in. stworzenie przestrzeni do dodatkowej
aktywności ﬁzycznej, realizowanej
w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych, promocja różnorodnych
sportów wśród dzieci i młodzieży
a także poprawa sprawności ﬁzycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia
najmłodszych.
Gmina Komorniki od kilku lat
aktywnie wspiera i współﬁnansu-

je przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania sportu dla dzieci
i młodzieży. Udział w tym projekcie
przyczyni się do wzrostu aktywności ﬁzycznej oraz zapewni najmłodszym mieszkańcom naszej gminny
możliwość spędzenia czasu wolnego w atrakcyjny dla nich sposób.
Dzięki realizacji programu ﬁnansowanego ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki, samorządu województwa wielkopolskiego i budżetu
gminy Komorniki, zostanie również
zakupiony sprzęt sportowy, z którego będą mogły korzystać dzieci
i młodzież w danych szkołach.
Zajęcia będą trwały do końca
2020 roku. Red

REKLAMA? ZADZWOŃ
 691-895-296
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Bartosz Zmarzlik w Poznaniu
24 stycznia w Novotel Poznań
Centrum gościł Bartosz Zmarzlik,
indywidualny żużlowy mistrz świata i najlepszy sportowiec Polski
2019 roku. Na spotkanie z gwiazdą
speedway’a przybyło niemal 300
fanów. Mogli oni nie tylko posłuchać mistrza, ale i podziwiać jego
motocykl.
– Poznań kojarzy mi się ze sparingiem, w którym jako niespełna
16-latek zdobyłem 14 punktów –
powiedział Bartosz Zmarzlik. – Pamiętam, że wtedy przyszedł do mnie
trener i powiedział, że to samo będę
w stanie zrobić też w lidze. Cieszę
się, że prezesi obu klubów nawiązali współpracę i kibice w Poznaniu
będą mogli podziwiać w akcji moich
młodszych kolegów.
Podczas spotkania ogłoszono,
iż nowym opiekunem żużlowców
SpecHouse PSŻ Poznań w sezonie
2020 będzie Piotr Paluch. Popularny „Bolo” pochodzi z Międzyrzecza. Przez niemal całą swoją karierę
związany był z macierzystą Stalą
Gorzów , którą z powodzeniem reprezentował przez 21 sezonów, stając się jedną z żywych legend „JanREKLAMA

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Trenerem żużlowców SpecHouse PSŻ Poznań w sezonie 2020 został Piotr Paluch. Klub przygotował
okazyjne ceny karnetów!

Bartosz Zmarzlik, indywidualny żużlowy mistrz świata i najlepszy
sportowiec Polski 2019 roku, przyciągnął tłumy.

carza”. Dopiero pod koniec swojej
zawodniczej przygody przywdział
barwy Startu Gniezno. Po zakończeniu kariery żużlowca wiernie pozostał w gorzowskim klubie, gdzie
do dziś dzieli się zdobytym przez
wiele lat kariery bogatym doświadczeniem. Warto podkreślić, iż Piotr
Paluch jest również radnym Gorzowa. Będzie on łączył funkcję szkoleniowca „Skorpionów” z rolą trenera
gorzowskich młodzieżowców.
Spędzanie wolnego czasu na
świeżym powietrzu w lasku golęcińskim wraz z rodziną to niewątpliwy atut poznańskiego żużla. Klub przygotował dla kibiców
niezwykłe ceny karnetów i biletów
na sezon 2020. Najmłodsi (przedszkolaki) wchodzą na wszystkie
zawody za darmo. Młodzież szkół
podstawowych kupuje bilety za 3
zł (karnet 15 zł). Młodzież szkół
średnich, studenci, kobiety oraz
osoby powyżej 65 roku życia za 20
zł (karnet 80 zł). Wszyscy, których
nie obowiązują zniżki, kupują bilety za 28 zł (karnet 112 zł). Czyż nie
jest to świetny sposób na spędzenie
czasu na Golęcinie?

Terminarz
• 19.04.
SpecHouse PSŻ – Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe
• 30.04.
Eliminacje Srebrnego Kasku
• 24.05.
SpecHouse PSŻ – OK Bedmet
Kolejarz Opole
• 27.05.
Półﬁnał Mistrzostw Polski
Seniorów
• 31.05.
SpecHouse PSŻ – Wilki
Krosno
• 12.07.
SpecHouse PSŻ – Stainer
Kolejarz Unia Rawicz
• 09.08.
SpecHouse PSŻ – Wolﬁe
Wittstock

Michał
Urbaniak
kontakt@naszglospoznanski.pl
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