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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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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!

Powrót „Virtuoso”

Na początku lutego na scenę Teatru Muzycznego w Poznaniu powraca polsko-amerykańska 
produkcja musicalowa o Ignacym Janie Paderewskim pt. „Virtuoso”. STR. 14

Krychowiak zainwestował w gminie Dopiewo. STR. 4 
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Wielkopolscy samorządowcy, lokal-
ni mecenasi sztuki i przyjaciele te-
atru Muzycznego gościli w styczniu 
na noworocznym spotkaniu w gma-
chu przy ul. Niezłomnych w Pozna-
niu. okazją była m.in. prezentacja 
projektu nowej siedziby tej instytu-
cji kultury. 

Zaproszeni mogli odbyć wirtu-
alną wizytę w obiekcie, na którego 
powstanie z niecierpliwością ocze-
kują zarówno zespół, jak i miłośnicy 
sztuki teatralnej. Nowoczesny budy-
nek, największy tego typu w Polsce, 
powstanie na działce sąsiadującej 
z akademią Muzyczną, między uli-
cami Skośną a Św. Marcin. Widow-
nia główna pomieści 1,2 tys. osób, 
ponadto przewidziano 300 miejsc 
na widowni kameralnej i dodatkową 
przestrzeń na ok. 150-200 osób.

Na pierwsze spektakle w nowej 
siedzibie teatr Muzyczny zaprosi 
widzów w 2025 roku, tymczasem 
artyści ruszają na gościnne wy-
stępy w wielu gminach regionu 
poznańskiego. Samorząd powiato-
wy, podobnie jak miasto, promuje 
i finansowo wspiera tę instytucję. 
W tym roku przekazał na jej dzia-
łanie 500 tys. zł, a w sumie między 
2021 a 2023 r. kwota dotacji wynie-
sie 2 mln zł! Jacek Jaśkowiak, pre-
zydent Poznania oraz Jan Grabkow-

ski, starosta poznański, pierwszą 
deklarację współpracy podpisali już 
w grudniu 2020 r. 

– dofinansowanie pozwoli roz-
szerzyć repertuar, a także dotrzeć 
z ofertą do większej liczby odbior-
ców. artyści zyskają komfortową 
przestrzeń do pracy, a publiczność 
możliwość obcowania ze sztuką na 
najwyższym poziomie – zapewniał 
Jan Grabkowski. 

Poznański teatr Muzyczny od 
ponad 65 lat zaprasza na spekta-

kle mieszkańców regionu. teraz 
stanie się placówką metropolital-
ną, wizytówką kulturalnego życia 
stolicy Wielkopolski. Na spotkaniu 
o dotychczasowych osiągnięciach 
i planach na przyszłość opowiadali 
dyrektor Przemysław kieliszewski 
oraz zastępca prezydenta Pozna-
nia, Jędrzej Solarski. Natomiast za-
prezentowany przez wykonawców 
program muzyczny uświetnił całość 
wydarzenia.  
KW

KrótKo z powiatu

W czwartek, 20 stycznia, umowę 
w tej sprawie podpisali przedsta-
wiciele związku i wojewoda wielko-
polski, Michał Zieliński. 

– Pod względem zasięgu i od-
działywania związek jest najwięk-
szym tego typu w Polsce. dzięki tej 
dotacji dofinansowanych zostanie 
60 linii obsługiwanych w naszym 
regionie przez PkS. to oznacza, 
że łącznie będziemy mogli utrzy-
mywać 110 tras. oczywiście przy 
takiej liczbie kursów kolejnym bar-
dzo ważnym krokiem będzie mo-
dernizacja taboru – wyjaśnił Piotr 
hojan, przewodniczący Zarządu 
Związku, burmistrz Grodziska 
Wielkopolskiego.

Przypomnijmy, że pod koniec 
2021 roku Poznań przekazał bez-
płatnie akcje spółki PkS na rzecz 
Związku Powiatowo-Gminnego 
„Wielkopolski transport regional-
ny”. tak stał się on właścicielem 
m.in. dwóch dworców autobuso-
wych w Śremie i Nowym tomyślu, 
76 autobusów i akcji wartości 10,8 
mln zł. 

– Naszym celem jest stworzenie 
takich warunków, by mieszkańcy 
mogli wygodnie dojechać do pracy, 
szkoły czy lekarza – mówił tomasz 
łubiński, wicestarosta poznański 
i jednocześnie zastępca przewodni-
czącego Zarządu Związku. – kolej-
nym krokiem jest wymiana taboru. 
Planujemy zakup autobusów nisko-
emisyjnych i będziemy już wkrótce 

występować o dotację na łączną 
kwotę blisko 100 mln złotych. Za-
leży nam na tym, aby uzupełniać, 
a nie konkurować z innymi, dobrze 
rozwiniętymi liniami komunika-
cyjnymi. działamy na zasadzie 
solidarności między samorządami 
i wszyscy ponosimy koszty związa-
ne z utrzymaniem tras. 

dziś Związek Powiatowo-
-Gminny „Wielkopolski transport 
regionalny” tworzą 23 jednostki 
samorządu terytorialnego: mia-

sto Poznań, powiaty: poznański, 
grodziski, kościański, nowotomy-
ski i obornicki oraz gminy: Buk, 
czempiń, dopiewo, duszniki, 
Grodzisk Wielkopolski, kórnik, 
kuślin, Miedzichowo, Między-
chód, Mosina, oborniki, rogoź-
no, Stęszew, Suchy las, Śmigiel, 
Śrem i tarnowo Podgórne. obec-
nie trwają rozmowy, aby poszerzyć 
współpracę w ramach przewozów 
pasażerskich z komornikami, No-
wym tomyślem, lwówkiem, opa-

lenicą i trzcielem oraz powiatem 
międzychodzkim. 

do najważniejszych zadań 
związku należą m.in.: opracowanie 
Planu Zrównoważonego rozwoju 
transportu Publicznego, odnowie-
nie taboru PkS Poznań przy wyko-
rzystaniu środków unijnych, budo-
wa siatki połączeń zintegrowanej 
z siecią Poznańskiej kolei Metropo-
litalnej, a także zwiększanie udziału 
miejscowości w dostępie do komu-
nikacji zbiorowej.  TS

2,5 miliona złotych otrzyma Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski transport 
regionalny” w ramach Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych

PKS wyjedzie na 110 tras
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od 8 lutego do końca miesiąca 
można składać wnioski o dofinan-
sowanie wymiany starych pieców 
na ogrzewanie proekologiczne. 
W zależności od spełnianych 
warunków można maksymalnie 
otrzymać nawet 7 tys. lub 14 tys. 
zł.

Spalanie węgla, koksu, a co gor-
sza różnego rodzaju odpadów, jest 
bardzo szkodliwe. dlatego od kil-
ku lat powiat poznański dofinan-
sowuje likwidację starych kotłów 
i zamianę ich na urządzenia wyko-
rzystujące paliwa bardziej przyja-
zne środowisku.

W tym roku wysokość dotacji 
może wynieść 80 procent zgłoszo-
nych we wniosku kosztów kwa-
lifikowanych (netto), jednakże 
nie więcej niż 7 tys. zł na lokal.  
W przypadku wspólnoty mieszka-
niowej to 14 tys. zł. dokumenty 
można składać od 8 do 28 lutego 
2022 r. w kancelarii Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu lub wy-
syłając je pocztą na adres ul. Jac-
kowskiego 18, 60-509 Poznań. 
datą złożenia wniosku jest dzień 
jego wpływu do kancelarii. Więcej 
informacji na stronie internetowej 
www.powiat.poznan.pl. 
AS

Dotacje 
na wymianę 
kotłów

Wirtualna wizyta w Teatrze

Można maksymal-
nie otrzymać nawet 
7 tys. lub 14 tys. zł
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BuK

Gdzie w Buku?
W gminie Buk można się za-

szczepić w Branżowej Szkole i stop-
nia bez uprzedniej rejestracji pa-
cjentów oraz w Przychodni lekarza 
rodzinnego ViGilaX w Buku po 
uprzednim umówieniu się.  Pod-
miotem odpowiedzialnym za reali-
zację szczepień jest Szpital Podola-
ny w Poznaniu. 

Punkt szczepień w Branżowej 
Szkole i stopnia czynny jest trzy dni 
w tygodniu, w:

•  poniedziałek – godz. 16-20,
•  środę – godz. 15-19,
•  czwartek – godz. 12-18.
obecnie każdego dnia, z tej 

możliwości, w tym punkcie korzy-
sta od 150 do 200 osób, przy czym 
w większości są to osoby, które 
przyjmują trzecią dawkę. Przed 
każdym szczepieniem (zarówno 
przed pierwszą, jak i przed trzecią 
dawką) trzeba wypełnić formularz 
wstępnego wywiadu. Formularz jest 
dostępny w punktach szczepień, ale 
wypełnienie go w domu przyspiesza 
procedurę i skraca czas szczepienia. 
Szczepienia w punkcie prowadzi 

pielęgniarka, która odpowiedzialna 
jest także za sprawdzenie popraw-
ności wypełnienia przez pacjenta 
kwestionariusza wstępnego wy-
wiadu oraz wprowadzanie danych 
o osobach zaszczepionych do ogól-
nokrajowego systemu rejestracji 
szczepień. 

Zachęcamy mieszkańców, aby 
dbając o zdrowie swoje i najbliż-
szych szczepili się przeciwko co-
Vid-19. apelujemy również, aby 
nie bagatelizować zagrożenia i sto-
sować się do zasad bezpieczeństwa. 
Zachowanie dystansu społecznego 
oraz zasłanianie nosa i ust w miej-
scach publicznych to nadal pod-
stawowe formy zachowania i prze-
strzegania reżimu sanitarnego. 

Ilu mieszkańców się zaszczepiło?
Na portalu szczepimy się dostęp-

ne są dane dotyczące stopnia za-
szczepienia mieszkańców przeciw 
coVid-19 na poziomie gmin. Na 
26 stycznia gmina Buk zajmuje 49 
miejsce w rankingu ogólnopolskim 
poziomu zaszczepienia mieszkań-
ców w gminach.

W gminie Buk jest 8230 osób 
w pełni zaszczepionych (64,9% 
ogólnej liczby mieszkańców). licz-
ba zaszczepionych minimum 1 
dawką wynosi 8689 (68,5% ogólnej 
liczby mieszkańców). 

Poniżej liczba osób zaszczepio-

nych co najmniej 1 dawką w gmi-
nie, w podziale na przedziały wie-
kowe:

• grupa wiekowa 0-11 lat – 169 
• grupa wiekowa 12-19 lat – 591 
• grupa wiekowa 20-39 lat – 2488
• grupa wiekowa 40-59 lat – 2 872

• grupa wiekowa 60-69 lat – 1270
• grupa wiekowa 70+ – 1299.

Edyta Wasielewska

W związku z wciąż rosnącymi dziennymi raportami zakażeń coVid-19 przypominamy o szczepieniach, 
które zwiększają szansę na uniknięcie zakażenia. Zaś w przypadku zachorowania, to dzięki szczepieniu 
objawy najczęściej są stosunkowo łagodne 

Szczepimy się w gminie Buk!
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o gminie Buk czytaj także na 
naszglospoznanski.pl
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Popularny piłkarz Grzegorz kry-
chowiak jest jednym z  inwestorów, 
którzy 25 stycznia zainaugurowali 
działalność Medkliniki w dąbrowie 
(gmina dopiewo). Na otwarciu re-
prezentant Polski pojawił się z mał-
żonką celią. 

oprócz niego w  przedsięwzięcie 
zaangażowani są czołowi medycy 
reprezentacji Polski w  piłce noż-
nej: Paweł Bamber – lekarz i  fizjo-
terapeuta i  dr Jacek Jaroszewski 
– ortopeda, który jest dyrektorem 
medycznym Medklinikii – warto 
dodać, że mieszka w Skórzewie i w 
2019 r. został laureatem Nagrody 
Wójta Gminy dopiewo „dopiewski 
Filar” w kategorii „ambasador”.

klinika specjalizować się będzie 
w medycynie sportowej i rehabilita-

cji, ale nie tylko. 
W uroczystości wziął m.in. udział 

zastępca wójta gminy dopiewo Pa-
weł Jazy. AM 

Nie żyje Jan adam Wasielewski 
– twórca i wieloletni prezes chó-
ru Gminy dopiewo „Bel canto”  
i prezes poznańskiego chóru „ha-
sło”. Wieloletni, emerytowany pra-
cownik urzędu Gminy dopiewo i 
przedsiębiorca. człowiek niezwykle 
aktywny – społecznie, kulturalnie, 
sportowo i zawodowo. Zmarł nagle, 
w swoim domu w drwęsie. Miał 72 
lata. uroczystości pogrzebowe od-
będą się na cmentarzu parafialnym 
w Przeźmierowie we wtorek, 1 lute-
go,  o godz. 11.00. AM 

Mistrzostwo  Polski w  kategorii 
„urban streetdance fusion show” 
wytańczyli młodzi i utalentowani 
tancerze z  klubu taneczno - Spor-
towego activus działającego na te-
renie gminy dopiewo – z formacją 
modern i hip-hop chor „Step up”. 

Mistrzostwa World association 
dance Federation odbyły się 5 grud-
nia w  Sulęcinie. Świetnie przygo-
towani tancerze z  formacji modern 
jazz i  hip-hop przywieźli aż 4 złote 
medale (Michalina chojak – debiut 
baletowy, 2x tadeusz Pięta – street 
dance solo i fusion show, formacja 
modern - contemporary), 5 srebr-

nych (Małgorzata Świderska de-
biut baletowy, Nina łuczak z Zosią 
krzywosądzką – debiut w duecie 
contemporary, Patrycja Zalewska 
– urban street dance, leonard Na-
mysł – fusion show) i jeden brązowy 
(mini formacja 12-16 lat - contem-
porary). 

- to kolejne sukcesy, którymi 
może pochwalić się nasz klub. Je-
steśmy dumne z  naszych zawod-
ników. Po raz pierwszy w jednej   
choreografii połączyliśmy aż 36 
tancerzy całkowicie odmiennych 
technik tanecznych, takich jak hip-
-hop i  modern jazz, w  dynamiczny 

i  zaskakujący projekt, który został 
nagrodzony - mówią choreografki 
iwona Jackowska i  amanda kucak.

- Medale te są wynikiem ciężkiej 
pracy, zdolności tancerzy i  chore-
ografów. Sukcesy reprezentantów 
klubu są powodem do dumy, ale 
ważny jest dla mnie indywidualny 
rozwój każdej tancerki i  tancerza – 
doskonalenie techniki, budowanie 
pewności siebie, tworzenie dobrych 
relacji, bez których nie byłoby do-
brej atmosfery, wyników i tak spek-
takularnych osiągnięć - mówi kinga 
Żelechowska - Wiśniewska, prezes 
i założyciel klubu. KTA

Dopiewo

Krychowiak zainwestował 
w gminie Dopiewo

Zapamiętamy Jego śpiew

Wytańczyli mistrzostwo kraju
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Zarządzenia w tej sprawie wydał 
wójt gminy dopiewo – Paweł Prze-
pióra, po otrzymaniu rekomendacji 
o podziale środków od komisji kon-
kursowych. Pracowały one w ra-
mach każdego z siedmiu prioryte-
tów. rozstrzygnięcie nastąpiło dwa  
miesiące wcześniej niż przed ro-
kiem, bo 17 stycznia (szczegółowe 
wyniki są za pośrednictwem strony: 
dopiewo.pl). 

Samorząd gminy dopiewo prze-
znaczył w tym roku na zadania po-
żytku publicznego 1.070.000 zł. to 
więcej niż kiedykolwiek. Zgłoszone 
przez organizacje w otwartych kon-
kursach oferty opiewały w tym roku 
jednak w sumie na 1.827.706,50 zł, 
co stanowi 170,8% kwoty zabezpie-
czonej w budżecie gminnym na taką 
działalność. 

komisje konkursowe przydzie-
liły na zadania 1.029.900 zł. Jeże-
li wszystkie organizacje, którym 
przyznano dotacje, wyrażą wolę 
realizacji zadań – podpiszą umowy 
z gminą dopiewo, znając wyso-
kość możliwej do otrzymania do-
tacji (dostosują zakresy zadań albo 
zwiększą udział własny w ich fi-
nansowaniu), kwota pozostawiona 

na zadania realizowane w ramach 
tzw. powierzenia, wynosić bę-
dzie 40.100 zł. Środki pozostają 
w 4 priorytetach (krajoznawstwo, 
ekologia, działania na rzecz nie-
pełnosprawnych, działania w celu 
profesjonalizacji NGo), co może 
być wskazówką dla kreatywnych 
organizacji. 

co roku najwięcej środków przy-
znaje się w gminie dopiewo na 
sport. tak było i tym razem – za-
bezpieczono w budżecie 820.000 zł, 
co stanowi aż 76,6% „dotacyjnego 
tortu”.  oczekiwania oferentów 
wyniosły tu ponad 172% zabezpie-
czonych środków. rozdysponowa-
no wszystko. dotacje otrzymały 24 

zadania spośród 27 zgłoszonych. 
Najwięcej, bo ponad dwie trzecie 
otrzymają kluby piłkarskie. co pią-
ta „sportowa” złotówka wesprze 
z kolei piłkę ręczną. Ponadto gmina 
zamierza dotować sztuki walki, sza-
chy, łucznictwo, ultimate frisbee, ta-
niec sportowy i aktywność fizyczną 
seniorów.

rekord pod względem rozmia-
ru oczekiwań w stosunku do tego, 
ile było „do wzięcia” odnotowano 
w kulturze. Wskaźnik ten wyniósł 
tu prawie 211%. Może to oznaczać 
rozwój działalności kulturalnej. 
rozdano całą kwotę dostępnych 
120.000 zł. dotację ma szansę uzy-
skać każde z zadań, których jest 

10. organizacje, które je zgłosiły 
muszą wcześniej podpisać umowy. 
Gmina dopiewo dofinansuje chó-
rzystów, wydarzenia kulturalne na 
plaży, zajęcia i zawody taneczne, 
warsztaty teatralne i techniczne, 
harcerstwo, przedsięwzięcia regio-
nalne i historyczne. 

Po rozstrzygnięciu otwartego 
konkursu ofert, pozostała w puli 
prawie jedna czwarta środków za-
rezerwowanych na zadania kra-
joznawcze. Mimo że oczekiwa-
nia przekroczyły dostępną kwotę 
(wskaźnik 158%), komisja po-
stanowiła nie rozdysponowywać 
wszystkiego. 7 z 8 zgłoszonych 
zadań przyznano dofinansowanie, 
pokrywające część zaplanowanych 
kosztów zadań. Zakładają one orga-
nizację rajdów rowerowych, wyda-
rzeń motoryzacyjnych, wypoczynku 
dzieci, i młodzieży.

Mimo że w 100 procentach zo-
stały spełnione oczekiwania doty-
czące 2 zadań, dotyczących działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych, 
w puli nadal pozostaje jedna trze-
cia środków, które gmina dopiewo 
chciałaby przeznaczyć na ten prio-
rytet. 

Spore „finansowe pole” do popi-
su mają ci, którzy wymyślą i zgłoszą 
w ramach tzw. powierzenia działa-
nie prowadzące do  profesjonaliza-
cji organizacji pożytku publiczne-
go, bo do wykorzystania pozostało 
przynajmniej trzy czwarte przewi-
dzianej tu kwoty. 

dotacje bliskie kosztorysom 
otrzymają obydwa zadania proz-
drowotne, które zostały zgłoszone 
przez dwie organizacje. Zagospoda-
ruje ona całą kwotę. 

dziwić może „posucha” w zada-
niach proekologicznych. Niby eko-
logia jest na czasie, ale zgłoszeń 
nie było. uwaga: można otrzymać 
5.000 zł na realizację tego typu pro-
jektu – w ramach tzw. powierzenia.

ktoś ma jakiś pomyśł?

46 z 50 ofert, jakie złożyły organizacje pożytku publicznego w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartych 
konkursach, otrzyma dofinansowanie z budżetu gminy Dopiewo

Rekordowe wsparcie dla NGO
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o gminie dopiewo czytaj także na  
naszglospoznanski.pl

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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tarnowo poDgórne

Gminny program powstał z myślą 
o mieszkańcach, będących w naj-
słabszej sytuacji ekonomicznej i ma 
być osłoną przed skutkami wysokiej 
i skokowej podwyżki cen gazu ziem-
nego, dostarczanego za pomocą 
sieci dla potrzeb ogrzewania lokali 
mieszkalnych.

– Zaproponowany przeze mnie 
program ma charakter pilotażowy – 
wyjaśnia wójt tadeusz czajka. – Ze-
brane doświadczenia pozwolą w ra-
cjonalny sposób zweryfikować jego 
działanie w praktyce i przygotować 
doskonalsze programy na okresy 
późniejsze, o ile zachodzić będzie 
taka potrzeba i możliwości finanso-
we gminy będą na to pozwalały.

o wsparcie z gminnego progra-
mu będą mogli się ubiegać:

• osoby samotnie gospodarujące, 
które ukończyły 65 rok życia i któ-
rych dochód nie przekracza kwoty 

netto 1940 zł miesięcznie,
• dwuosobowe gospodarstwa do-

mowe, w których skład wchodzą:
– wyłącznie osoby, które ukoń-

czyły 65 rok życia,
– osoby, które ukończyły 50 rok 

życia i co najmniej jedna z tych osób 
posiada orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, a ich 
łączny dochód nie przekracza kwoty 
netto 2400 zł miesięcznie,

wieloosobowe gospodarstwa do-
mowe, w skład których wchodzą 
osoby sprawujące opiekę nad nie-
pełnosprawnym członkiem rodzi-
ny, uprawnione do następujących 
świadczeń:

– świadczenia pielęgnacyjnego 
lub specjalnego zasiłku dla opieku-
na, przyznanego na podstawie usta-
wy z dnia 28 lipca 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych,

– zasiłku dla opiekuna, przyzna-

nego na podstawie ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypła-
cie zasiłków dla opiekunów, a ich 
łączny dochód nie przekracza mie-
sięcznie iloczynu liczby osób pozo-
stających na wspólnym gospodar-
stwie domowym i kwoty netto 1200 
zł,

• wieloosobowe gospodarstwa 
domowe, w których wychowywane 
jest co najmniej 1 dziecko do 16 
roku życia, na które przyznany jest 
zasiłek pielęgnacyjny,

• pozostałe wieloosobowe gospo-
darstwa domowe o niskich docho-
dach, w których łączny dochód nie 
przekracza miesięcznie iloczynu 
liczby osób pozostających na wspól-
nym gospodarstwie domowym 
i kwoty netto 600 zł.

W programie rozpatrywane będą 
rachunki za okres grudzień 2021 r – 
kwiecień 2022 r. ARz

Na grudniowej sesji rada Gminy tarnowo Podgórne przyjęła 
zaproponowany przez wójta tadeusza czajkę pilotażowy 
program osłonowy w zakresie udzielania pomocy osobom, 
których jedynym źródłem ogrzewania lokalu mieszkalnego 
jest gaz ziemny

Gaz: Gminny program 
osłonowy

Zbliżające się święto zakochanych 
chcemy uczcić w wyjątkowy spo-
sób. Zapraszamy na pełen ekspre-
syjnego tańca i wirtuozerii gitary 
flamenco koncert Viva Flamenco! 
w Pałacu Jankowice (gm. tarnowo 
Podgórne).

Viva Flamenco! jest czołowym ze-
społem flamenco w Polsce. Założo-
ny został w 1992 r. przez gitarzystę 
Michała czachowskiego. Muzyka, 
jaką wykonują to wyrafinowana 
mieszanka flamenco tradycyjnego 
ze współczesnym, inspirowana kul-
turą indyjską, arabską oraz jazzem. 
Barwy i egzotyki dodaje bogate in-
strumentarium, na które obok gitar 
składają się tradycyjne instrumenty 
etniczne.

repertuar zespołu to żywiołowe 
kompozycje najbardziej znanych 
gitarzystów flamenco i tradycyjne, 

a także własne, zróżnicowane pod 
względem rytmów i nastrojów. do-
skonały efekt artyści osiągają nie 
tylko dzięki mistrzowskiej grze na 
instrumentach, ale także dzięki eks-
presyjnemu tańcowi i oryginalnym 
strojom, które dodają plastyczno-
ści i sprawiają, że koncert tej grupy 
staje się także znakomitym widowi-
skiem na najwyższym poziomie.

Podczas koncertu, który odbę-
dzie się 13 lutego o godz. 17.00, 
na scenie wystąpi anna Mendak 
i Michał czachowski. rezerwacja 
telefoniczna bezpłatnych wejśció-
wek pod nr tel. 61 10 10 400 (pon.–
pt w godz. 8.00–20.00, sob.–nd. 
w godz. 12.00–20.00). Procedura 
uczestnictwa w wydarzeniach oraz 
szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.palacjankowice.pl
Pałac Jankowice

W związku z sytuacją epidemiczną 
w urzędzie Gminy tarnowo Pod-
górne do odwołania mogą wystąpić 
utrudnienia i ograniczenia w obsłu-
dze klientów. Wprowadzone zostają 
następujące zmiany:

- zawieszona pozostaje bezpo-
średnia obsługa klienta w budynku 
a. Przyjmowanie klientów nadal 
odbywa się w budynku c oraz w filii 
urzędu Gminy w Przeźmierowie,

- w filii uG w Przeźmierowie:  
utworzono osobne stanowisko ds. 
dowodów osobistych, tel. 61 2275 
873 (872). W sprawach związanych 
z dowodami osobistymi w pierwszej 
kolejności obsługiwani będą miesz-
kańcy gminy tarnowo Podgórne.

Sukcesywnie wprowadzany bę-
dzie kalendarz wizyt (termin na zło-
żenie wniosku o dowód i termin na 

odbiór dowodu).
W pozostałych sprawach filia 

urzędu w Przeźmierowie przyjmu-
je mieszkańców bez zmian, jednak 
z zachowaniem reżimu sanitarne-
go (mogą przebywać jednocześnie  
2 osoby), tel. 61 2275 872 (873).

– Zachęcamy do załatwiania 
spraw drogą mailową i telefoniczne 
oraz do korzystania z profilu za-
ufanego ePuaP i aplikacji eurząd 
– mówi wójt tarnowa Podgórnego 
tadeusz czajka. – Mam nadzieję, że 
możliwie jak najszybciej przywróci-
my dotychczasowe zasady obsługi 
naszych klientów.

lista dyżurnych numerów do 
wydziałów urzędu Gminy dostępna 
jest na gminnej stronie internetowej 
tarnowo-podgorne.pl. 
ARz

łączny dystans niemal 253 km w 1 
godz. 20 minut pokonało 10 sołectw 
gminy tarnowo Podgórne, które 
wzięły udział w trzeciej konkurencji 
rankingu Sołectw, jaką był spin-
ning.

Najdłuższy dystans 33,2 km wy-
kręciło sołectwo tarnowo Podgór-
ne. drugi wynik zawodów uzyskało 
lusowo – 30 km, a trzeci rumianek 
– 29,6 km. Miejsca za podium zajęły 
kolejno: Góra (28,6), Wysogotowo 
(28,4), Przeźmierowo (27,5), Sady 

(26,8), Baranowo (23,5), Sierosław 
(17,6) i lusówko (7,6).

W klasyfikacji po trzech konku-
rencjach 18. edycji rankingu pro-
wadzą sołectwa: tarnowo Podgórne 
(45 pkt.), Przeźmierowo (40) i Ba-
ranowo (38). Miejsca za podium 
zajmują: lusowo (33), Sierosław 
(30), Wysogotowo (30), lusówko 
(26), rumianek (23), Sady (23), 
Góra (20), chyby (12), ceradz ko-
ścielny (11), Swadzim (10), Janko-
wice (9) i kokoszczyn (7). Ania Lis

Zimowa akcja honorowego krwio-
dawstwa w tarnowie Podgórnym, 
organizowana przez Stowarzysze-
nie dar Serc we współpracy z po-
znańskim regionalnym centrum 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa, 
odbędzie się 12 lutego. – i tym ra-
zem skorzystamy z gościnności 
Szkoły Podstawowej nr 1 w tarno-
wie Podgórnym – mówi Wojciech 
Janczewski, wiceprzewodniczący 
rady Gminy i prezes stowarzysze-
nia. – Zapraszam wszystkich, którzy 
chcą podzielić się najcenniejszym 
lekiem.  odbędzie się w tarnowskiej 
„Jedynce” przy ul. Szkolnej 5, w so-
botę, 12 lutego w godzinach 8.00 – 
16.00. ARz

Gmina tarnowo Podgórne infor-
muje, że została zawarta umowa na 
program badania kamerą termowi-
zyjną budynków mieszkalnych oraz 
mieszkań na terenie gminy. Zainte-
resowanych mieszkańców prosimy 
o wypełnienie wniosku w tej sprawie 
– wzór dostępny jest na gminnej 
stronie internetowej tarnowo-pod-
gorne.pl w zakładce ochrona Śro-
dowiska. Wnioski można składać 
w urzędzie Gminy w tarnowie Pod-
górnym lub w filii urzędu w Prze-
źmierowie. Badanie jest bezpłatne 
dla mieszkańców, finansowane 
z budżetu gminy tarnowo Podgór-
ne. ARz

Zawodnicy klubów sportowych 
z gminy tarnowo Podgórne spę-
dzali ferie szlifując swoją formę na 
obozach sportowych. Młodzi tria-
thloniści z ukS lusowo pojechali 
do Szklarskiej Poręby i tam m.in. 

korzystali ze świetnie przygotowa-
nych tras biegowych w Jakuszy-
cach. działalność klubu jest współ-
finansowana przez gminę tarnowo 
Podgórne. 
ARz 

Walentynkowy koncert

Zmiany w pracy urzędu

Ranking sołectw

Akcja krew!

Zbadaj dom 
termo-kamerą

Ferie na sportowo
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od lutego wraca Psychologiczne 
Pogotowie covidowe w centrum 
Medycznym komorniki. Powstało 
ono z myślą niesienia pomocy oso-
bom, które podczas pandemii za-
uważyły u siebie symptomy obniże-
nia nastroju, rozdrażnienia. Pomoc 
skierowana jest do osób, które nie 
potrafią poradzić sobie z negatyw-
nymi skutkami izolacji wycofania, 
ze zmianą zachowania domowni-
ków, itp. 

Jesteśmy zasypywani informa-
cjami o koronawirusie. Wielu z nas 
z tego powodu musi przeorganizo-
wać swoje życie prywatne i zawodo-
we. Wiele związków, małżeństw nie 
przetrwało próby izolacji lub bory-
ka się z trudnościami w relacjach. 
Wielu z nas straciło pracę przez 
pandemię. Pogotowie covidowe 
to szeroko rozumiane wsparcie 
psychologiczne właśnie dla takich 
osób. 

do kontaktu zaprasza też dzie-
ci i młodzież, które zmagają się ze 
skutkami nauczania zdalnego bez 
bezpośredniego kontaktu z rówie-
śnikami. Zachęcamy rodziców, 
którzy zauważyli u swoich dzieci 
niepokojące zachowania: smutek, 
rozdrażnienie, wycofanie z życia 

społecznego. rozmowa z psycho-
logiem pomaga zrozumieć i oswoić 
swój niepokój, rozdrażnienie, kiep-
skie samopoczucie i zmobilizować 
się do działania. 

Pogotowie covidowe jest całko-
wicie bezpłatne dla mieszkańców 
gminy komorniki. Wystarczy zro-
bić pierwszy krok i umówić się na 
wizytę.

Z uwagi na sytuację epidemiczną 
wizyty w lutym będą odbywały się 
w trybie zdalnym.

dyżur w Psychologicznym Pogo-
towiu covidowym pełni ewa anioł 
– psycholog pracująca z dziećmi 
i dorosłymi.

Na wizyty obowiązuje reje-
stracja pod numerem telefonu:  
61 600 64 34. 
Red

Pogotowie Covidowe

Grupa Zakręcone Plewiska po-
wstała w marcu 2021 r., najpierw 
nieoficjalnie, a od 24 kwietnia już 
pod taką właśnie nazwą.  – Zapy-
tałem na jednej z grup społeczno-
ściowych, czy ktoś chce pokręcić 
razem po okolicy – wspomina Jakub 
„kuba” Skrzypczak. – Na pierw-
sze spotkanie przyjechało trzech 
mieszkańców osiedla Zielarskiego: 
daniel „Pająk” Pajączkowski, łu-
kasz oczujda i Sebastian Szczęsny. 
tę czwórkę połączyła jedna pasja 
i stali się kołem napędowym przed-
sięwzięcia.

ustalają wspólnie kalendarz i tra-
sy rajdów, współpracują przy orga-
nizacji przedsięwzięć turystycznych 
z urzędem Gminy komorniki, Go-
Sir, sołectwami, Gok, domem 
kultury remiza w Plewiskach, krę-
cą relacje wideo i tworzą serwis fo-
tograficzny, prowadzą profil w me-
diach społecznościowych.  

– Staramy się organizować 4-8 
wydarzeń w miesiącu. Są to rajdy 
o różnym charakterze. Większość 
z nich odbywa się na terenie gminy 
komorniki, niektóre trasy przebie-
gają przez Poznań i pobliskie gminy 
– mówi  „Pająk” Pajączkowski.  

– Jednym z naszych priorytetów 
jest dostosowanie  tempa do najwol-
niejszego uczestnika, tak żeby na 
rajdzie rodzinnym nawet kilkulatek 
był w stanie przejechać całą trasę – 
dodaje Sebastian Szczęsny. 

Z kolei dla bardziej zaawanso-
wanych rowerzystów przygotowują 
dłuższe trasy, pokonywane w szyb-
szym tempie. liczą one 30-40 km, 
czasami 50-60 km, a nawet 100 km, 
a średnia szybkość przejazdu to 16-
18 km/h.  

– co pewien czas organizujemy 
też rajdy o zmroku, tzw. „Nocne 
Pająki” . Wielu z uczestników czeka 
właśnie na nie, bo to duże emocje 
jechać grupą w tak nietypowych 
warunkach – uśmiecha się Pa-
jączkowski. Zwykle w regularnych 
wydarzeniach bierze udział 20-30 
zmieniających się osób, ale jest kil-
ku uczestników, którzy obstawiają 
niemal każdy wyjazd. 

Poza własnymi wydarzeniami 
Zakręcone Plewiska angażują się 
także w przedsięwzięcia organizo-
wane przez gminne instytucje. – Już 
w maju pani  Małgorzata degór-
ska, sołtys Plewisk, poprosiła nas 
o wsparcie w przygotowaniu rowe-
rowego dnia dziecka. to był duży 
sukces frekwencyjny – w imprezie 

wzięło udział ponad 140 osób. ale 
także wizerunkowy – po rajdzie 
przybyło nam ponad stu członków 
grupy na Facebooku – wspomina  
„kuba” Skrzypczak. Zakręcone Ple-
wiska organizowały także we współ-
pracy z GoSir ubiegłoroczną edy-
cję rajdu rowerowego im. Zenona 
czechowskiego, a także poprowa-
dziły rodzinną grupę w gminnym 
rajdzie Niepodległości. – Wielką 
furorę podczas wakacji zrobił wjazd 
rowerzystów na imprezę taneczną 
w stylu lat 70-tych organizowaną 
przez dk remiza w Plewiskach. kil-
kunastu członków „Zakręconych” 
przebrało się w peruki oraz ubrania 
z epoki i wjechało w formie parady – 
wspomina łukasz oczujda.

W 2022 r. czekają nas nie tylko 
regularne wydarzenia Zakręconych 
Plewisk, ale i cztery nadzwyczajne 
rodzinne rajdy rowerowe wsparte 
z Budżetu obywatelskiego Gminy 
komorniki. Mimo, że grupa uczest-
niczyła w głosowaniu po raz pierw-
szy, to  odniosła sukces. – chcemy, 
aby to były takie małe rowerowe 
święta w naszej gminie. Będziemy 
pokazywali atrakcje turystyczne 
okolic, a każdy rajd zwieńczy ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek – zapo-
wiada Sebastian Szczęsny.

organizatorzy Zakręconych 
Plewisk podkreślają, że podczas 
wypraw rowerowych bardzo waż-
ny jest aspekt bezpieczeństwa. – 
Przeszliśmy szkolenie i zdobyliśmy 
certyfikaty rowerowej turystyki 
kwalifikowanej. Mamy zawsze na 
wyposażeniu apteczkę, zestaw na-
prawczy, rezerwowe oświetlenie 
i dętki – zapewnia „kuba” Skrzyp-
czak.  – Zainwestowaliśmy w komu-

nikację radiową, prowadzący rajdy 
na bieżąco kontaktują się z sobą, 
zabezpieczają przejazdy i zwracają 
uwagę na sytuację uczestników – 
dodaje łukasz oczujda.  

aktywność Zakręconych Plewisk 
doceniają nie tylko mieszkańcy, ale 
i władze samorządowe. do tej pory 
wsparły organizatorów materialnie 
m.in.: sołectwo Plewiska – sfinanso-
wanie kursu instruktorów turystyki 
rowerowej, urząd Gminy i GoSir 
– zakup plecaczków rowerowych 
na sprzęt zabezpieczający rajdy, Po-
wiat Poznański – gadżety rowerowe 
dla uczestników wydarzeń. 

Grupa przeprowadziła cykl szko-
leń rowerowych w czterech szkołach 
podstawowych na zaproszenie gmi-
ny łubowo oraz poznańskiego cen-
trum edukacji i rozwoju eFekty. 
– Mówiliśmy jak bezpiecznie, zdro-
wo i ekonomicznie jeździć rowerem 
do szkoły lub pracy – mówi Seba-
stian Szczęsny. – Mamy ciągle nowe 
pomysły i szukamy teraz partnerów 
do ich realizacji – dodaje. DP

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

 

Prawie 900 sympatyków turystyki rowerowej przyciągnęła 
już grupa Zakręcone Plewiska stworzona przez czterech 
mieszkańców gminy Komorniki

Plewiska zakręcone 
na punkcie rowerów

reklaMa

Pogotowie Covidowe 
jest całkowicie bez-
płatne dla miesz-
kańców gminy 
Komorniki

Poniżej terminy rodzinnych 
rajdów rowerowych w 2022 
finansowanych z Budżetu oby-
watelskiego Gminy komorniki:
• 13.03.: „Kobiety na rowery. 
Żegnamy zimę”.
• 05.06. „Zakręcony świat rowe-
rowy” – rajd z okazji Światowe-
go dnia roweru. 
• 28.08. „Wakacyjny odlot rowe-
rowy. Żegnamy wakacje”.
• 16.10. „Jesienne szaleństwo 
na dwóch kółkach”.

Rajdy w 2022 r.
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Gremium to zostało powołane jesie-
nią 2021 r. i liczy dziewięciu człon-
ków, którzy otrzymali nominacje, 
z rąk burmistrza miasta i gminy 
kórnik Przemysława Pacholskiego, 
podczas otwarcia domu integra-
cji Międzypokoleniowej. Mają oni 
reprezentować potrzeby i interesy 
osób starszych zamieszkałych na 
terenie gminy. rada Seniorów peł-
ni rolę konsultacyjną, doradczą, 
inicjatywną oraz opiniodawczą dla 
organów gminy, a jej członkowie 
pełnią swoje funkcje społecznie.

Pierwsze posiedzenie rady 
Seniorów odbyło się 17 stycznia 
w domu integracji Międzypoko-
leniowej. W zebraniu uczestniczył 
burmistrz Bronisław dominiak, 
który uroczyście otworzył obrady.

Na pierwszym posiedzeniu rada 
Seniorów wybierała przewodni-
czącego i wiceprzewodniczącego. 
Wszyscy członkowie rady wzięli 
udział w głosowaniu, w którym 
jednomyślnie wybrano Marka 
kaczmarka na przewodniczącego, 
a irenę kaczmarek na wiceprzewod-

niczącą. Nad prawidłowym przebie-
giem głosowania czuwali pracow-
nicy urzędu: Joanna Grzegorowska 
z Biura rady, robert Jankowski 
oraz katarzyna Płaczek z Wydziału 
komunikacji Społecznej i inicjatyw 
lokalnych.

Po ogłoszeniu wyników głosowa-

nia burmistrz Bronisław dominiak 
pogratulował nowo wybranemu 
przewodniczącemu Markowi kacz-
markowi i wiceprzewodniczącej 
rady Seniorów irenie kaczmarek 
oraz życzył owocnej, zgodnej współ-
pracy w myśl przysłowia: „zgoda 
buduje, a niezgoda rujnuje”.

W drugiej części posiedzenia 
przewodniczący Marek kaczmarek 
wyraził nadzieję, że członkowie rady 
będą „stanowili jeden wielki zespół, 
który będzie działać na rzecz gminy. 
Nie tylko dla seniorów, ale też dla 
tych w średnim wieku i młodych”. 
Seniorzy zaproponowali także, ja-

kimi zagadnieniami chcieli by się 
zająć od początku swojej działalno-
ści. ustalono również terminy po-
siedzeń rady Seniorów.

kadencja rady Seniorów trwa  
4 lata i liczy się od dnia pierwszego 
posiedzenia. 
WKSiIL

KórniK

integracja środowiska osób strasznych oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej 
gminy to cele, które zostały postawione przed członkami rady Seniorów Miasta i Gminy kórnik

Kórnicka Rada Seniorów
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Budowa oświetlenia… 
… na ul. Polnej w dziećmiero-

wie. Wykonawcą zadania była firma 
eltraNS Stanisław Stachowicz 
z Gniezna. Wybudowano 4 słupy 
oświetleniowe z fundamentami, wy-
sięgnikami jednoramiennymi, opra-
wami led, linię kablową o długości 
161 mb. całe zadanie kosztowało 
29.591,72 zł.

Przebudowa nawierzchni… 
…dojścia do promenady wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na 
dz. nr 394 i 961/18. Projekt wyko-
nało biuro projektowe „Goya” Sła-
womir Gierliński w kórniku. Wy-
konawcą zadania była firma kosox 
Sebastian kaczmarczyk z siedzibą 
w owińskach. Zakres inwestycji:

- przebudowa dojścia do pro-
menady od ul. Poznańskiej z kost-
ki brukowej betonowej na o po-
wierzchni 391 m2 ,

- instalacja oświetlenia dojścia 
do promenady - montaż 4 opraw 
oświetleniowych ,

- elementy małej architektury,
- budowa ogrodzenia drewniane-

go o wysokości 1,80 m i długości  
20 m,

- odtworzenie kanalizacji desz-
czowej o długości 108 m i średnicy 
200 mm,

- wymiana nawierzchni zjazdu 
o pow. 50 m2,

- urządzenia bezpieczeństwa ru-
chu.

odbiór końcowy nastąpił 10 
grudnia 2021r. koszt inwestycji  
208 781,53 zł brutto.

Budowa i modernizacja… 
…przejść dla pieszych i chod-

ników na dW 434 kórnik-dzieć-
mierowo. Projekt wykonało biuro 
projektowe Przedsiębiorstwo Pro-
jektowo – usługowe „SySteM a” 
antoni Przybylski z Gniezna. Zada-
nie zrealizowała firma langras s.c. 
andrzej latanowicz, tomasz lata-
nowicz z czołowa. Zakres inwesty-
cji obejmował:

- skrzyżowanie ul. dworcowej 
z ul. Zaułek i ul. katowicką w dzieć-
mierowie: budowa oświetlenia 
drogowego w celu doświetlenia 
istniejącego skrzyżowania wraz ze 
znakami aktywnymi d-6 oraz bu-
dowa odcinków chodnika w ramach 
przebudowy istniejących dróg. 
Wykonanie nowego przejścia dla 
pieszych wraz z oświetleniem oraz 
doświetlenie istniejącego przejścia 
dla pieszych; 

- przejście dla pieszych w km 
9+715 przy zatoce autobusowej 
w dziećmierowie: budowa dwóch 
lamp oświetleniowych oraz budowa 

peronu przy istniejącej zatoce auto-
busowej oraz fragmentu chodnika; 

- Przejście dla pieszych 
w km 9+290 przy świetlicy wiej-
skiej w dziećmierowie: budowa sy-
gnalizacji świetlnej na istniejącym 
przejściu dla pieszych w km 9+290 
drogi wojewódzkiej nr 434, budowa 
dwóch lamp ulicznych oraz budowa 
fragmentu  chodnika o szerokości 
1,5 m i długości około 83 m.

odbiór końcowy wykonano 16 
grudnia 2021r. koszt inwestycji to 
601 298,53 zł brutto, w tym roboty 
dodatkowe – 4 046,68 zł brutto.

Budowa dróg… 
…krokusowa, Narcyzowa i róża-

na w robakowie. Projekt inwestycji 
wykonała pracownia projektowa  
rG Projekt robert Giemza z Po-
znania. Zadanie zrealizowała Firma 
robót drogowych krzysztof kukul-
ski z kijewa. Wykonano nawierzch-
nię jezdni z betonu asfaltowego gru-

bości 5 cm o szerokości 5 m wraz 
z podbudową oraz 3 progi zwalnia-
jące z kostki betonowej. dodatkowo 
zrealizowano odwodnienie wymie-
nionych ulic oraz wyremontowano 
i oczyszczono istniejący zbiornik re-
tencyjny. odbiór końcowy nastąpił 
22 grudnia 2021 r. koszt inwestycji 
to 839 846,37 zł brutto.

Budowa chodnika… 
…do os. radosnego w czmoniu. 

Projekt zrealizowało biuro projek-
towe Przedsiębiorstwo Projektowo 
- usługowe „SySteM a” antoni 
Przybylski z Gniezna. Wykonawcą 
inwestycji była firma langras S.c. 
andrzej latanowicz, tomasz la-
tanowicz z czołowa. Zrealizowano 
chodnik o długości ok. 280 m o po-
wierzchni ok. 516 m2  wraz z odwod-
nieniem, urządzenia zabezpieczają-
ce ruch pieszych, czyli balustrady 
na długości 110 m. konieczne było 
także usunięcie kolizji z istniejącą 

infrastrukturą. odbiór końcowy 
nastąpił 27 grudnia  2021r. koszt 
inwestycji 338 874,51 zł brutto

Przebudowa ul. Błonie… 
…w kórniku. Projekt zrealizowa-

ło biuro projektowe „Goya” Sławo-
mir Gierliński z siedzibą w kórniku. 
Wykonawcą zadania była firma 
rdr Sp. z o.o. z siedzibą w czerwo-
nak. Zakres inwestycji:

- wykonanie budowy odcinka 
drogi gminnej o długości ok. 225 m; 
i szerokości 4,5 m  wraz ze zjazdami 
o powierzchni 1188,65 m2; z beto-
nowej kostki brukowej o grubości 
8 cm;

- wykonanie drenażu francuskie-
go;

- wykonanie poboczy.
odbiór końcowy nastąpił 28 

grudnia 2021r. koszt inwestycji 
450 531,85 zł brutto w tym roboty 
dodatkowe o wartości 26 858,01 zł 
brutto. WI UMiG

Inwestycje zakończone w gminie Kórnik 
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o gminie kórnik czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

Ul. Błonie w Kórniku. Ul. Różana w Robakowie.  
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dokumentowany jest również stan 
odkopanych fundamentów daw-
nego ogrodzenia Zamku. aktual-
nie wykonawca koncentruje się na 
robotach ziemnych, widać też już 
pierwszy fragment nowej podbudo-
wy pod torowisko tramwajowe.   

– odkopane elementy nie są dla 
nas ani dla wykonawców zaskocze-
niem – mówi Jacek Jaśkowiak, pre-
zydent Poznania. – Na etapie prac 
przygotowawczych sprawdziliśmy 
teren georadarem, więc byliśmy na 
nie przygotowani. Nie opóźnią one 
przebudowy, która przebiega zgod-
nie z harmonogramem i zakończy 
się w 2023 roku. Zmieni się wów-
czas kolejna część ul. Św. Marcin, 
powstanie zielona, przyjazna dla 
pieszych przestrzeń, zaprojektowa-
na z szacunkiem dla bogatej historii 
tego miejsca.

Prace w ramach przebudowy od-
cinka ul. Św. Marcin prowadzone są 
od listopada, tym razem między ul. 
Gwarną a mostem uniwersyteckim.   

– Po demontażu starego torowi-
ska rozpoczęły się już roboty związa-
ne z nowym – na odcinku pomiędzy 
ul. Gwarną a kościuszki wykonywa-
na jest płyta podtorowa. to ważny 
element konstrukcyjny, na którym w 
kolejnych etapach montowane będą 
szyny tramwajowe – mówi tomasz 
Płóciniczak, dyrektor ds. przygoto-
wania i realizacji inwestycji w spółce 
Poznańskie inwestycje Miejskie. 

Podczas ziemnych prac budow-
lanych po południowej stronie uli-
cy, przy budynku Poczty Polskiej, 
odsłonięto pozostałości ceglanych 
konstrukcji. to fragmenty dwóch 
murów – prawdopodobnie relikty 
Bramy Berlińskiej, południowej 
galerii strzeleckiej lub muru skar-
powego, rozebranej na początku 
XX w.  

Brama powstała w XiX wieku 
jako część fortyfikacji twierdzy Po-
znań. Jej odsłonięte pozostałości nie 
kolidują z pracami budowlanymi. 
Wykonano dokumentację fotogra-
ficzną odkrytych elementów, spra-
wa jest rozpatrywana przez Miej-
skiego konserwatora Zabytków. 

– W związku z natrafieniem 
na warstwy gruzu, stanowiącego 
prawdopodobnie pozostałości po 

rozbiórce Bramy Berlińskiej, przed 
ich usunięciem należy wykonać 
specjalistyczną dokumentację in-
wentaryzacyjną – wyjaśnia Joanna 
Bielawska-Pałczyńska, Miejska 
konserwator Zabytków. – W przy-
padku ewentualnego natrafienia na 
rozpoznawalne i czytelne elementy 
architektury, należy je udokumen-
tować i przekazać do odpowiedniej 
placówki muzealnej. W związku z 
tym podczas usuwania warstw za-
sypiskowych i  gruzu konieczna jest 
stała obecność na miejscu archeolo-
ga. 

Wykonawca inwestycji prowadzi 
również prace przy fundamentach 
dawnego ogrodzenia Zamku, któ-
rych umiejscowienie już na etapie 
projektowania wskazały wyniki ba-
dań gruntu georadarem. aktualnie 
odkopane fundamenty bada arche-
olog, by można było udokumento-
wać jak najwięcej informacji na ich 
temat. 

docelowo, zgodnie z projektem, 
w miejscu historycznej linii ogro-
dzenia będzie stał odrestaurowany 
zabytkowy murek, który zostanie 
przesunięty z dotychczasowej lo-
kalizacji. Projekt zakłada nawiąza-
nie w ten sposób do historycznego 
ogrodzenia, przy jednoczesnym po-
większeniu przestrzeni dziedzińca 
zamkowego.

kontynuowane są również prace 
ziemne, związane m.in. z przebudo-
wą kanalizacji deszczowej między 
mostem uniwersyteckim a al. Nie-
podległości. Sieć rur montowana 
jest w wykopach głębokich na ok. 7 
metrów. Zakończyły się roboty doty-
czące wodociągu na odcinku między 

ul. Gwarną a kościuszki. obecnie 
prowadzone są też prace związane 
z przebudową sieci gazowej między 
ul. kościuszki a al. Niepodległości.

Wraz z ul. Św. Marcin od Gwarnej 
do mostu uniwersyteckiego przebu-
dowane zostaną skrzyżowania z al. 
Niepodległości, ul. towarową oraz 
kościuszki. Nowością będzie roz-
budowa skrzyżowania z ul. towaro-
wą o infrastrukturę umożliwiającą 
tramwajom skręt w prawo - z ul. 
towarowej w ul. Św. Marcin. Wpro-
wadzenie nowego skrętu wiąże się 
z przesunięciem i przebudowaniem 
przystanków tramwajowych na ul. 
towarowej.  

Podróże tramwajem usprawni 
nowy przystanek przy Zamku – dla 
pasażerów jadących w stronę ronda 
kaponiera. akademię Muzyczną 
i plac Mickiewicza połączy nowe 
przejście dla pieszych z przejazdem 
rowerowym. Fragment ul. Św. Mar-
cin pomiędzy ulicami kościuszki i 
Gwarną będzie pokrytą granitem 
przestrzenią, łączącą funkcje ulicy, 
deptaku i parkingu.

Przypominamy, że w rejonie in-
westycji obowiązuje czasowa orga-
nizacja ruchu. Przejazd jest ograni-
czony, a do dyspozycji pieszych są 
wyznaczone ciągi komunikacyjne. 
Prosimy o zachowanie szczególnej 
ostrożności i zwracanie uwagi na 
bieżące oznakowanie. Zakończenie 
przebudowy ul. Św. Marcin między 
Gwarną a mostem uniwersyteckim 
przewidziane jest na pierwszy kwar-
tał 2023 r. PIM/AW

Podczas przebudowy kolejnego odcinka ul. Święty Marcin 
odsłonięto prawdopodobnie relikty Bramy Berlińskiej z XIX 
wieku

Przebudowa ul. Św. Marcin

25 stycznia 1945 roku, Stęszew zo-
stał wyzwolony spod okupacji nie-
mieckiej.

upamiętniając to ważne wydarze-
nie, burmistrz gminy - Włodzimierz 
Pinczak, zastępca burmistrza – Mi-
rosław kałek oraz sekretarz gminy 
– dorota Stachowiak złożyli kwia-
ty pod pomnikiem na stęszewskim 
rynku. Red 

77. rocznica 
wyzwolenia 
Stęszewa
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Wyciąg z ogłoszenia BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
o trzecim przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości  położonej w Strykowie przy ul. Przemysłowej

Wyciąg z ogłoszenia BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi
przy ul. Podgórnej nr 6, gm. Stęszew, Nr KW PO1S/00038195/4

Dane dotyczące nieruchomości:

Poz. Nr działki Powierzchnia Nr K.W. Położenie Cena wywoławcza 
netto Wadium Postąpienie

1 675/1 1.8338ha PO1S/00048521/2 Strykowo  
ul. Przemysłowa 1.458.000,00zł 145.800,00zł 14.600,00zł

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości, odbędzie się w dniu  31 marca 2022r. o godz. 9:00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11  - w sali ślubów.

Wadium należy wnieść: do dnia 25 marca 2022r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stęszew:   
10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/ Stęszew. 

Zgodnie z uchwałą nr XII/129/2003  Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (Dz.Urz. Woj. Wlkp z dnia 24 lutego 
2004r. Nr 21, poz. 606) część nieruchomości znajduje się na obszarze przeznaczonym pod tereny działalności 
gospodarczej - AG 6 i AG 8.   

Pozostała część nieruchomości nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W polityce 
przestrzennej wyznaczonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Stęszew, zatwierdzonym Uchwałą nr XXIV/177/2020 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lipca 2020r. 
docelowo w sposobie zagospodarowania określona jest jako  P - zabudowa produkcyjna, składy, magazyny. 

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego Stęszew www.steszew.pl –> OFERTA INWESTYCYJNA. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11,  
tel. 618-197-149., mail- geodeta@steszew.pl.  

Dane dotyczące nieruchomości:

Poz. Nr 
działki

Powierzchnia 
w ha Data przetargu Godzina 

przetargu
Cena wywoławcza 

netto Wadium Postąpienie

1 160/5 0.0317 24.02.2022 8:30 53.000,00zł 5.300,00 zł 530,00 zł

2 160/6 0.0313 24.02.2022 9:00 52.000,00 zł 5.200,00 zł 520,00 zł

3 160/7 0.0309 24.02.2022 9:30 52.000,00 zł 5.200,00 zł 520,00 zł

4 160/8 0.0311 24.02.2022 10:00 52.000,00 zł 5.200,00 zł 520,00 zł

5 160/9 0.0559 24.02.2022 11:00 88.000,00 zł 8.800,00 zł 880,00 zł

6 160/10 0.0493 24.02.2022 11:30 79.000,00 zł 7.900,00 zł 790,00 zł

7 160/11 0.0279 24.02.2022 12:00 47.000,00 zł 4.700,00 zł 470,00 zł

8 160/12 0.0306 24.02.2022 12:30 51.000,00 zł 5.100,00 zł 510,00 zł

9 160/13 0.0312 24.02.2022 13:00 52.000,00zł 5.200,00zł 520,00zł

10 160/14 0.0319 24.02.2022 13:30 53.000,00zł 5.300,00zł 530,00zł

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Przetarg na każdą pozycję przetargową odbędzie się oddzielnie.

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość  niezabudowana, niezagospodarowana,  położona we wsi Łódź, teren lekko nachylony, 
ze znacznym spadkiem od strony zachodniej, dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną ozn. nr 
ewidencyjnym 160/19, stanowiącą nieurządzoną drogę wewnętrzną. Brak dostępu do sieci infrastruktury 
technicznej; bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Miejscowy 
plan zagospodarowania - brak. 

Dla tego terenu wydane zostały  Decyzje z dnia 14.12.2020r. Burmistrza Gminy Stęszew o warunkach 
zabudowy - rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego  jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, 
- działka nr 160/5 - Decyzja Nr 101/21,  
- działka nr 160/6 - Decyzja Nr 102/21,   
- działka nr 160/7 - Decyzja Nr 103/21, 
- działka nr 160/8 - Decyzja Nr 104/21,  
- działka nr 160/9 - Decyzja Nr 105/21,   
- działka nr 160/10 - Decyzja Nr 106/21,   
- działka nr 160/11 - Decyzja Nr 107/21,   
- działka nr 160/12 - Decyzja Nr 108/21,   
- działka nr 160/13 – Decyzja Nr 109/21, 
- działka nr 160/14 – Decyzja Nr 110/21.

Miejsce przetargu: sala ślubów Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11. 
Termin wniesienia wadium : do dnia 18.02.2022r.  na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 
GBS w Mosinie O/Stęszew.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11,  tel.  61 819 71 49, adres 
e- mail  geodeta@steszew.pl Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.steszew.pl w 
zakładce BIP, wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w sołectwach gminy Stęszew.

reklaMa

o Poznaniu czytaj także na 
naszglospoznanski.pl
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poBieDziSKa

Misją pobiedziskiej Fundacji Neu-
roNietypowi jest niesienie pomocy 
rodzinom z dzieckiem neuroniety-
powym. 

– W większości zgłaszają się 
do nas dzieci z zaburzeniami ze 
spectrum autyzmu. Wsparcie pod-
opiecznych odbywa się przez zróż-
nicowane terapie dostosowane do 
potrzeb dziecka i kompleksowe 
działanie na rzecz równoprawnego 
uczestnictwa rodziny w życiu spo-
łecznym. koszt miesięcznej terapii 
1 podopiecznego to minimum 1000 
zł – wyjaśnia Julita kornacka, radna 
fundacji, mama jedenastoletniego 
Jasia, z diagnozą autyzm. 

Fundacja zwraca szczególną uwa-
gę na rodziców, ponieważ pochło-

nięci walką o zdrowie i życie swoich 
dzieci, zapominają o sobie. Pracują 
często na skraju wyczerpania. Są 
cichymi bohaterami, którzy nigdy 
się nie poddają. Nikt nie widzi ich 
strachu, bólu, niepewności i morza 
wylanych łez. to dla nich właśnie 
powstał specjalny projekt o nazwie 
Zwyczajni-Niezwyczajni „Baśnie 
o Neuronkach”, który przybliża lo-
kalnej społeczności ich sylwetki. 

Jego elementem jest sesja fo-
tograficzna, której tematem jest 
wyjątkowość i miłość. Zdjęcia pre-
zentują te rodziny. uświadamiają, 
że one są blisko nas, mają swoje po-
trzeby i marzenia! rodzinom sesja 
pozwoliła na moment zapomnieć 
o trudnej codzienności. Przeniosła 

uczestniczące w niej osoby w bajko-
wą scenerię. dla rodziców stała się 
okazją do pokazanie siebie, swoich 
pociech w innym świetle i uwrażli-
wienie społeczności na ich potrzeby. 

dla fundacji stała się podsumo-
waniem działalności i okazją do 
promocji. Przedsięwzięciu towarzy-
szyła wystawa zdjęć na rynku w Po-
biedziskach i szczególny kalendarz 
na rok 2022. 

– Sesje fotograficzne oraz bajko-
we grafiki, stworzyła pani agniesz-
ka Paterska, która wyczarowała na 
twarzach uczestników wiele rado-

ści. Pani fotograf przesyłamy szcze-
gólne podziękowania za doskonałą 
pracę artystyczną – mówi Julita 
kornacka, radna fundacji. 

drodzy czytelnicy, jeśli spodo-
bają się Wam magiczne historie 
naszych rodzin, możecie otrzymać 
od nas kalendarze. Zachęcamy do 
śledzenia informacji na naszym 
profilu FB https://www.facebook.
com/NeuroNietypowi. Zapraszamy 
także do kontaktu telefonicznego 
ze strony http://neuronietypowi.
org/ lub via fb – mówią uczestnicy 
projektu.

Pamiętajmy, że dobro wraca. 
a pomoc rodzinom jest wyjątko-
wo potrzebna. liczy się każda ce-
giełka. Jeśli chcesz przekazać da-

rowiznę na rzecz fundacji lub na 
rzecz wybranego podopiecznego, 
możesz dokonać wpłaty na konto: 
80195000012006004685820003 
z dopiskiem: wsparcie dla fundacji 
lub wsparcie dla [imię i nazwisko 
podopiecznego]. 

Zarząd Fundacji NeuroNietypo-
wi dziękuje serdecznie wszystkim, 
którzy wzięli udział w projekcie 
Zwyczajni-Niezwyczajni „Baśnie 
o Neuronkach”. dofinansowano 
go ze środków programu „działaj 
lokalnie” Polsko-amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego 
przez akademię rozwoju Filantro-
pii w Polsce oraz lokalną Grupę 
działania „trakt Piastów”. 
Julita Kornacka

Fundacja NeuroNietypowi skończyła cztery lata. utworzona z potrzeby serca, przez wspaniałe mamy dzieci 
z niepełnosprawnościami neurologicznymi ma dziś pod swoimi skrzydłami 26-ciu podopiecznych. Z okazji 
jubileuszu powstał projekt Zwyczajni-Niezwyczajni „Baśnie o Neuronkach”. Co to takiego? 

Pobiedziska „Baśń o Neuronkach” 
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– Za nasz mały skrawek świata po-
winniśmy być odpowiedzialni tu 
i teraz – mówią twórcy filmu „Jak 
Zosia została ekobohaterem Po-
biedzisk”. chcecie wiedzieć, co ro-
bili mieszkańcy gminy Pobiedziska, 
uczestnicy projektu, zanim powsta-
ły pierwsze ujęcia filmu?  

Matyldę, Marysię, Martę i igo-
ra – nastolatków z Pobiedzisk i Bi-
skupic smuci widok zaśmieconych 
lasów. Zdumiewa i złości obecność 
opon i opakowań po sprzęcie aGd 
w przydrożnych rowach. Zaskaku-
ją kolejne zniszczone zderzaki sa-
mochodowe wyrzucone do jeziora. 
utworzyli więc fanpage na Face-
booku i zaprosili mieszkańców Po-
biedzisk do sprzątania miasta oraz 
terenów rekreacyjnych. 

do akcji dołączyło, w samych 
Pobiedziskach, prawie 40 osób. 
Zebrano kilkaset worków śmieci, 
wspólnie z urzędem Gminy i od-
powiedzialnym wówczas za wywóz 
śmieci GoaP-em, wywieziono wiele 
ton odpadów.

Młodość dodaje skrzydeł 
chociaż pandemia nie dodawała 

sił, młoda ekipa czuła potrzebę zro-
bienia czegoś więcej. 

– Postanowiliśmy stworzyć spot 

proekologiczny w obronie lasów 
i zwierząt. chcieliśmy przynajmniej 
spróbować dotrzeć do wyobraźni 
tych osób, które porzucają śmieci 
w lasach. Podczas kilku spotkań 
w gronie zapaleńców, poszerzonej 
o specjalistów – leśnika, fachowca 
od reklamy, operatora filmowego 
narodził się scenariusz i powstał 
spot „Jak Zosia została ekoboha-
terem Pobiedzisk” – opowiadają 
twórcy.

Czym skorupka za młodu…
Swój krótki film zaprezentowali 

następnie przedszkolakom, swoim 
rówieśnikom oraz seniorom. We 
współpracy z pedagogami przed-
szkola „Wesołe Skrzaty” rozpoczęli 
też kampanię „ekobohater Pobie-
dzisk”. każdy uczestnik spotkania 
otrzymał medal ekobohatera. 
uczestnicy projektu, realizatorzy 
filmu ufają, że ich działania pobu-
dzą refleksję…, a przedszkolaki, 
które dostały medale ekobohatera 
Pobiedzisk, będą wiedziały co to 
PSZok i wywózka gabarytów.

– działamy lokalnie, dbamy 
o nasze dziedzictwo przyrodnicze 

w przekonaniu, że mamy wpływ na 
to, jaki świat pozostawimy następ-
nym pokoleniom – mówią twórcy 
filmu.

a gdzie film można zobaczyć? 
oto link: https://www.youtube.
com/watch?v=0okeulJqaoQ. 

Film powstał w ramach projektu 
„eko oko Pobiedziska”, na który 
mieszkańcy Pobiedzisk pozyskali 
grant z programu „działaj lokal-
nie” Polsko-amerykańskiej Funda-
cji Wolności.  Jego lokalnym ope-
ratorem jest lGd Stowarzyszenie 
„trakt Piastów”. Projekt zrealizo-
wano w Bibliotece Publicznej Mia-
sta i Gminy Pobiedziska.

twórcy dziękują odl Stowarzy-
szenie lGd „trakt Piastów”, Polsko 
amerykańskiej Fundacji Wolności 
oraz firmom, które udzieliły wspar-
cia: Schlösser heiztechnik Gruppe 
Polska sp. z o.o. sp. komandyto-
wa i Mako capital sp. z o.o. sp.k., 
a także twórczyni i administratoro-
wi facebookowej grupy „rodzinka 
Pobiedziska” Betti rogowskiej za 
zaangażowanie w realizację pro-
jektu „eko oko Pobiedziska”. Po-
dziękowania za projekt i wykonanie 
medali kierują też do agnieszki Pa-
terskiej „Wizualia”. 
BP

Dbając o las, zostali twórcami
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Zebrano kilkaset worków śmieci.

W filmie wystąpili: 
Zosia – Weronika Paterska, 
Mama – Beata rogowska, 
tata – Michał kowalski, 
Biegaczka – eliza kamyszek, 
Pracownik – kacper Maciejew-
ski, lektor – karolina lewan-
dowska;
Zdjęcia i montaż: 
Piotr dryjański;
Tekst: karolina lewandowska, 
igor Mielcarek, Beata rogow-
ska;
Grafika: 
alicja tomczak-kowalska;
Do powstania filmu przyczy-
nili się: Michał Białek, Mateusz 
Binkowski, Piotr dryjański, 
Małgorzata halber, Maria 
Janiszewska, eliza kamyszek, 
Sara kęsicka, Michał kowalski, 
agnieszka krasuska, karolina 
lewandowska, kacper Macie-
jewski, Zofia Michalska, igor 
Mielcarek, amelia Nowicka, 
agnieszka Paterska, Weronika 
Paterska, Piotr Pawłowski, 
Beata rogowska, Maria Stani-
szewska, roman tomczak, ali-
cja tomczak-kowalska, Matylda 
Walkowiak.

Pamiętajmy, 
że dobro wraca
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10 opalenica

Symboliczną chwilą, którą uznaje 
się za moment wyzwolenia, jest sy-
tuacja, gdy 26 stycznia 1945 roku 
w godzinach popołudniowych od 
strony Grodziska Wielkopolskiego 
do miasta wjechały dwa czołgi ar-

mii czerwonej. opalenica została 
oswobodzona bez walk.

W chwili wyzwolenia miasto li-
czyło 3 327 mieszkańców. W czasie 
okupacji 700 polskich obywateli 
opalenicy zostało wywiezionych na 

roboty przymusowe, 365 wysiedlo-
no a 55 przebywało w więzieniach i 
obozach koncentracyjnych. osiem-
dziesięciu opaleniczan poniosło 
śmierć w wyniku działań wojennych 
oraz okupacyjnych.

By uczcić te wydarzenia i od-
dać symboliczny hołd poległym, 
w minioną środę w samo południe 
burmistrz opalenicy tomasz Szulc 
wraz ze swoim zastępcą Pawłem Ja-
kubowskim złożyli wiązankę kwia-

tów pod pomnikiem Walk i Męczeń-
stwa.

Wiązankę w imieniu opalenickiej 
izby Gospodarczej złożył również 
Przemysław Budźko. 
JC

77 rocznica wyzwolenia Opalenicy spod okupacji niemieckiej

od wielu lat gmina opalenica uda-
nie współpracuje zarówno z ko-
mendą Powiatową Policji w Nowym 
tomyślu, jak i Posterunkiem Policji 
w opalenicy

efektów tej korelacji jest wiele 
– począwszy od akcji edukacyjno 
- prewencyjnych, wspierających 
bezpieczeństwo mieszkańców, po-
przez spotkania, a na inwestycjach 
w sprzęt i budynki kończąc. W po-
przednich latach wspólnymi siłami 
udało się zmodernizować budynek, 
w który mieści się Posterunek Po-
licji, jak również – kilka lat temu – 
kupić nowy radiowóz.

W środę 19 stycznia nastąpił ko-
lejny akt bardzo dobrej współpracy. 
otóż na dziedzińcu opalenickie-
go posterunku nastąpiło oficjalne 
przekazanie dla miejscowych po-
licjantów nowego radiowozu. to 
nowoczesna, a przede wszystkim 
proekologiczna wersja auta, bo 
z napędem hybrydowym. Już teraz 
opaleniccy policjanci mogą korzy-
stać z fabrycznie nowej toyoty co-
rolli w wersji kombi, przystosowa-
nej do ich codziennej pracy. Nowy 

radiowóz jeszcze bardziej poprawi 
bezpieczeństwo mieszkańców za-
równo gminy opalenica, jak i całe-
go regionu, za który odpowiadają, 
gdzie chronią i pomagają opalenic-
cy policjanci.

– chciałbym serdecznie podzię-
kować komendantowi Powiatowe-
mu Policji w Nowym tomyślu mł. 
insp. Mirosławowi Gogołkowi oraz 
komendantowi komisariatu Policji 
w opalenicy asp. sztab. łukaszo-
wi Parniewiczowi za bardzo dobrą 
współpracę w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa na terenie naszej 
gminy i udaną realizację kolejnego 
wspólnego projektu – powiedział 
tomasz Szulc, burmistrz gminy 
opalenica.

dodajmy, że zakup radiowozu 
udało się sfinansować dzięki środ-
kom z komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu, a także gminy 
opalenica. JC

Nowy, hybrydowy radiowóz, przekazany został opalenickim policjantom 

Hybrydowy radiowóz
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informacji z gminy opalenica 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl
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dla większości uczestników za-
jęcia te były doskonałą okazją do 
wyjścia z domu, spotkania z przy-
jaciółmi, czy możliwością naucze-
nia się czegoś nowego. Pokaz filmu 
niemego z muzyką na żywo, warsz-
taty plastyczne, poznanie dziejów 
Polski zbudowanych z klocków 
leGo, zajęcia sportowe, to tylko 
niektóre z propozycji.

Jeszcze przed dniem Babci 
i dziadka, MGok zorganizował 
zajęcia, w ramach których dzieci 
miały okazję wykonać kalenda-
rze, które z pewnością okazały się 
doskonałymi upominkami. Zaś 
w kinie „Wielkopolanin” odbył 
się niecodzienny seans – film nie-
my „dziewczynka z zapałkami” 
z 1928 r. z muzyką na żywo, którą 
zagrał Waldemar rychły trio. Po 
projekcji filmowej, dzieci inspiru-
jąc się historią bohaterki – małej 
dziewczynki o imieniu karen, któ-
ra w ostatni wieczór starego roku 
głodna i zmarznięta wędruje po 
ulicach miasta, bezowocnie próbu-

jąc sprzedać choćby jedno pudełko 
zapałek, przygotowały intrygujące 
prace plastyczne. W ramach zajęć 
zaproponowanych przez MGok 
dzieci wybrały się też do teatru 
animacji w Poznaniu na spektakl 
„Gapiszon i Zuzia”. opowieść 
o przygodach chłopaka, który 
z czapką naciągniętą niemal na 
oczy ma mnóstwo zabawnych po-
mysłów, a te nierzadko wpędzają 
go w niezłe tarapaty, wzbudził nie-
małe zainteresowanie u młodych 
odbiorców. Podobnie jak wyciecz-
ka na interaktywną wystawę z kloc-
ków leGo do Poznania, gdzie 
można było poznać dzieje Polski, 
korzystając z tak niecodziennego 
wykorzystania tych drewnianych 
zabawek. 

W kawiarni Stopklatka, już 
tradycyjnie w czasie ferii, odbyły 
się kreatywne zajęcia dla dzieci 
i młodzieży, zorganizowane przez 
Bibliotekę i kino Miasta i Gminy 
Buk. Zimowe warsztaty „Przygoda 
w Śródziemiu”, które prowadziła 

plastyczka i pedagog Michalina 
targosz zostały przygotowane 
w oparciu o powieść fantasy J.r.r. 
tolkiena „hobbit, czyli tam i z po-
wrotem”. Motywem przewodnim 
warsztatów była podróż, jaką prze-
żywają bohaterowie: hobbit Bilbo 
Baggins, drużyna krasnoludów 
oraz czarodziej Gandalf. uczestni-
cy poznali krainę zwaną Śródzie-
mie, jej uroki i niebezpieczeństwa 
oraz wygląd i cechy fantastycznych 
ras: elfów, krasnoludów, hobbitów 
czy smoków. Wyzwania posta-
wione przed dziećmi i młodzieżą 
wymagały nie tylko umiejętności 
manualnych, ale też logicznego 
i kreatywnego myślenia. W inspi-

racji światem tolkiena korzystając 
z materiałów z recyklingu zostały 
przygotowane m.in. domki hobbi-
tów, mapy krainy oraz wymyślone 
nowe postacie. Na zakończenie 
warsztatów w nagrodę za wysiłek, 
fantazję i dobre chęci na uczestni-
ków czekał bajeczny tort… wiado-
mo, że z tolkienowskim motywem. 
też jak co roku dzieci z terenu 
miasta i gminy Buk mogły uczest-
niczyć w specjalnych bezpłatnych 
lub po promocyjnych cenach se-
ansach. Na ekranie kina „Wielko-
polanin” zagościły takie filmy jak 
„Śnieżna paczka”, „Świąteczna 
wyprawa Pana Patryka”, „Jak 
ocalić smoka”, „dziki Zachód 

calamity Jane”, „Nowe przygody 
dzieci z Bullerbyn”, „corgi: Psiak 
królowej”. 

o tym, że sport to zdrowie niko-
go nie trzeba przekonywać, a w cza-
sie ferii zimowych tej aktywności 
przydaje się jeszcze więcej. dzieci 
i młodzież mogły skorzystać z co-
dziennych zajęć ruchowych, takich 
jak gra w tenisa sportowego, piłkę 
nożną, siatkówkę, które odbywały 
się w hali sportowej oSir. Wyjaz-
dy do Poznania do centrów rekre-
acyjnych już tradycyjnie cieszyły 
się niesłabnącym powodzeniem. 
W Parku trampolin Jump are-
na każdy mógł znaleźć trampo-
linę odpowiednią dla siebie, zaś 
w centrum rozrywki „Gravitacja” 
zmierzyć się z niejednym kręglem. 
oSir zaproponował też coś mniej 
sportowego: wyjście do kina „Wiel-
kopolanin” na film o przygodach 
psiaka: mało aktywnego, nieziem-
sko rozpuszczonego, czyli „corgi: 
Psiak królowej”.
Edyta Wasielewska

BuK

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, w trakcie ferii 
zimowych, dzieci i młodzież mogły skorzystać z oferty 
gminnych placówek w Buku

I po feriach
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W Parku Trampolin Jump Arena w Poznaniu saltom, fikołkom, sko-
kom nie było końca.

Trudno ukryć emocje, kiedy psiak 
nami rządzi – „Corgi: Psiak Kró-
lowej” w kinie „Wielkopolanin”.

Klocki LEGO, które pokazują historię Polski, czyli Salon Klocków 
Lego w Poznaniu.

W Teatrze Animacji w Poznaniu była okazja, aby stanąć po drugiej stronie sceny.

Świat hobbitów na wyciągnięcie ręki – warsztaty „Przygoda w Śródzie-
miu” w „Stopklatce”.

Dla większości uczestników zajęcia te były 
doskonałą okazją do wyjścia z domu, spo-
tkania z przyjaciółmi, czy możliwością 
nauczenia się czegoś nowego
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12 KoStrzyn

Zgodnie z  art. 6 ust. 3 ustawy z 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju (tj. dz. u. 
z 2021 r. poz. 1372, 1834), uchwałą 
nr XViii/140/2008 rady Miejskiej 
Gminy kostrzyn w  sprawie zasad 
i  trybu przeprowadzania konsulta-
cji z mieszkańcami gminy kostrzyn 
oraz uchwałą nr XXXi/287/2021 
rady Miejskiej Gminy kostrzyn z   
11 marca 2021 r. w  sprawie okre-
ślenia szczegółowego trybu i  har-
monogramu opracowania projektu 
Strategii rozwoju Gminy kostrzyn 
na lata 2022-2030, w tym tryb kon-
sultacji,   o których mowa w  art. 6 
ust. 3 ustawy z  6 grudnia 2006 r. 
o  zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju zapraszam sąsiednie gmi-
ny i  ich związki, lokalnych partne-
rów społecznych i  gospodarczych, 
mieszkańców gminy kostrzyn oraz 
dyrektora regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu do 
zapoznania się z  projektem Strate-
gii rozwoju Gminy kostrzyn na lata 
2022-2030.

ewentualne opinie, uwagi, pro-
pozycje zmian zapisów wraz z uza-
sadnieniem można zgłaszać na załą-

czonym na www gminy formularzu 
w terminie od 17 stycznia 2022 r. do 
20 lutego 2022 r. lub podczas spo-
tkania konsultacyjnego online za 
pomocą dostępnych narzędzi infor-

matycznych.
Formularz zgłoszenia opinii/

uwagi/propozycji należy:
1. złożyć osobiście w  siedzibie 

urzędu Miejskiego w  kostrzynie, 

ul. dworcowa 5, 62-025 kostrzyn 
w Biurze Podawczym,

2. przesłać pocztą tradycyjną na 
adres: urzędu Miejskiego w  ko-
strzynie, ul. dworcowa 5, 62-025 

kostrzyn (o terminowości decyduje 
data wpływu Formularza do urzę-
du)

3. przesłać drogą mailową prze-
syłając zeskanowany Formularz na 
adres e-mail: sekretarz@kostrzyn.
wlkp.pl.

Spotkanie konsultacyjne w  spra-
wie Strategii rozwoju Gminy ko-
strzyn na lata 2022-2030 odbędzie 
się w  formule spotkania online 9 
lutego 2022 roku o godz. 13:00. aby 
wziąć udział w  spotkaniu należy 
zarejestrować się do 7 lutego 2022 
roku korzystając z podanego lin-
ka: https://bit.ly/3Guo56n.

Na podanego podczas rejestracji 
maila zostanie Państwu przesłany 
właściwy link do spotkania konsul-
tacyjnego.

Projekt Strategii oraz formularz 
zgłaszania uwag dostępne są na 
stronie www.kostrzyn.wlkp.pl. 

/-/ Szymon Matysek
Burmistrz Gminy Kostrzyn

Można zgłaszać opinie, uwagi, propozycje zmian do projektu Strategii rozwoju Gminy kostrzyn na lata 
2022-2030 

Strategia Rozwoju Gminy Kostrzyn

Wiceminister Maciej Wąsik za-
twierdził listę jednostek ochot-
niczych Straży Pożarnych, które 
w tym roku otrzymają dofinansowa-
nie na zakup samochodów ratowni-
czo – gaśniczych. Na zatwierdzonej 
liście znalazła się jednostka ochot-
niczej Straży Pożarnej w Gułtowach 
(gmina kostrzyn)!

Jednostka oSP Gułtowy zakupi 

średni samochód ratowniczo-ga-
śniczy. Wniosek przez gminę ko-
strzyn został złożony w  listopadzie 
ubiegłego roku. dofinansowanie 
ze  strony kostrzyńskiego samo-
rządu wynosić będzie około 50% 
wartości samochodu tzn. 450-500 
tysięcy złotych.

Nowy wóz strażacki dla oSP 
Gułtowy trafi do jednostki jeszcze 

w tym roku!
Serdeczne podziękowania za 

wsparcie gmina kieruje dla posła 
Bartłomieja Wróblewskiego, prze-
wodniczącego Grzegorza Banasza-
ka i radnego Marka kowalskiego.

Gratulacje dla prezesa radosława 
Piątka, druhen i  druhów oraz całej 
społeczności oSP Gułtowy.
UM Kostrzyn

9 stycznia w   Galerii MM w  Po-
znaniu odbył się  turniej-Szach–
Strike– Mat  łączący grę w  szachy 
z bowlingiem.  Wzięło w nim udział 
kilkunastu zawodników ukS „Go-
niec” kostrzyn. W klasyfikacji łącz-
nej obu dyscyplin najlepsze miejsca  
w poszczególnych grupach zajęli:

Grupa dzieci do iii klasy:
ii miejsce antoni rojek.

Grupa dzieci od iV do Vi klasy:
Vi miejsce  Maja kaczmarek (sta-

tuetka dla najlepszej dziewczyny 
w tej kategorii).

Grupa młodzieży klas Vii i  Viii 
oraz szkół ponadpodstawowych:

X miejsce Filip łąkowski.
Grupa dorosłych.
iii miejsce  Mikołaj Spiżewski.

Piotr Smoliński

Nowy wóz dla OSP Gułtowy Szachy i bowling 

Fo
t.

 a
. B

il
Sk

a

Fo
t.

 u
M

 k
o

St
r

Z
y

N

Fo
t.

 P
io

tr
 S

M
o

li
ń

Sk
i

o gminie kostrzyn czytaj także na
naszglospoznanski.pl



13
nr 220 / 31 STYCZnIA 2022

poznań

dzięki Poznańskiemu Szybkiemu 
tramwajowi mieszkańcy Piątkowa 
i Winograd zyskali nową jakość 
podróżowania transportem publicz-
nym, a Poznań nowy symbol koja-
rzony z miastem.

– trasa Pestki to od ćwierć wieku 
kręgosłup komunikacyjny północ-
nego Poznania. dzięki niej kilka-
dziesiąt tysięcy osób dziennie wy-
biera tramwaj zamiast samochodu, 
by dostać się do szkoły czy pracy. 
to najlepszy sposób, by z Winograd 
czy Piątkowa dojechać do centrum 
– mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent 
Poznania. – W tym roku północ 
miasta zyska wzmocnienie komu-
nikacyjne w postaci trasy tramwajo-
wej na Naramowice. Po jej urucho-
mieniu przyjdzie czas na gruntowny 
remont PSt, by podróżowanie na tej 
trasie było komfortowe i bezpieczne 
– dodaje prezydent.

– tramwaje stanowią rdzeń sys-
temów transportowych w aglome-
racjach miejskich. Są ekologiczne 
i pozwalają w efektywny sposób 
przewozić duże potoki pasażerskie 
w relatywnie krótkim czasie. Po-
znań od lat inwestuje w rozwój sieci 
komunikacji tramwajowej. Poznań-
ski Szybki tramwaj to jedna z naj-
nowocześniejszych w Polsce bezko-
lizyjnych tras tramwajowych, która 
od 25 lat zapewnia sprawne prze-
mieszczanie się i trudno bez niej 
wyobrazić sobie miasto. to bardzo 
ważny jubileusz i zarazem początek 
nowego rozdziału dla PSt – zazna-
cza Jan Gosiewski, dyrektor zarządu 
transportu Miejskiego w Poznaniu.

Pomysł sprzed II wojny światowej
Pierwsza koncepcja budowy bez-

kolizyjnej trasy szybkiego tramwaju 
powstała w Poznaniu już w 1928 
roku. Połączenie lubonia z Winia-
rami miało częściowo wykorzysty-
wać tory kolejowe. Po wojnie po-
wrócono do planowania tej wielkiej 
inwestycji transportowej, wyzna-
czając przebieg projektowanej trasy 
po wydzielonym torowisku (na po-
wierzchni lub w tunelu). koncepcja 
zyskała ostateczny kształt w połowie 
lat siedemdziesiątych XX wieku, 
podczas prac nad Planem ogólnego 
Zagospodarowania Przestrzenne-
go Poznania. W PoZPP pojawiła 
się bezkolizyjna trasa tramwajowa, 
łącząca prężnie rozwijającą się pół-
nocną część Poznania z mostem 
teatralnym. Generalnym projektan-
tem Poznańskiego Szybkiego tram-
waju został Zygmunt Nowak. 

Prace nad budową pierwszego 
odcinka PSt (od os. Sobieskiego 
do ul. roosevelta) rozpoczęły się 
w 1980 roku i trwały aż 17 lat. ich 
zakres był ogromny. Na ponad 
6-kilometrowej trasie powstało: 6 
wiaduktów drogowych, 2 tramwa-
jowe, 1 kolejowy, estakada długości 
700 metrów, 3 kładki technologicz-
ne i 3 przeznaczone dla pieszych, 
10 przystanków przesiadkowych 

pod wiaduktami, prawie 13 km to-
rów tramwajowych, pętla końcowa 
z przystankami dla wysiadających 
i wsiadających oraz torami manew-
rowymi.

Polityczny kabel
Podczas budowy nie zabrakło 

komplikacji. Wprowadzano wiele 
modyfikacji. Zmieniała się organi-
zacja budowy, przy której pracowało 
łącznie aż 86 wykonawców. Pojawił 
się również problem o charakterze 
międzynarodowym. W drugiej po-
łowie lat 80. przy wykopie dla PSt 
natrafiono pod ul. lechicką na oso-
bliwy kabel. okazało się, że były to 
przewody teletechniczne łączące 
Berlin i Moskwę. Żeby przenieść 
kabel na specjalną kładkę, należało 
go najpierw przeciąć. Sytuacja była 
wyjątkowo delikatna. W celu unik-
nięcia konsekwencji politycznych 
i dyplomatycznych łączność można 
było przerwać tylko na moment. Na 
szczęście akcja trwała tylko kilka 
minut, zakończyła się powodzeniem 
i nie było z tego powodu żadnych 

perturbacji politycznych.

Pamiętny dzień 
Wreszcie – po 17 latach, 30 stycz-

nia 1997 r. o godzinie 10:08 na tra-
sie Pestki pojawił się inauguracyjny 
tramwaj uruchomionej wówczas 
linii nr 14. Przez dwa ostatnie dni 
stycznia, pasażerowie mogli prze-
testować nową trasę bez konieczno-
ści kupowania biletu. Pojawiły się 
tłumy zainteresowanych mieszkań-
ców.

1 lutego 1997 r. na nowej trasie 
PSt, rozpoczęto regularne przejaz-
dy tramwajów linii dziennych nr 14 
oraz 12 i 15. od początku funkcjo-
nowała także nocna komunikacja.

Rok 2013, czyli przedłużenie PST
Budowa drugiego etapu trasy 

PSt rozpoczęła się w sierpniu 2011 
r. celem prac było przedłużenie Po-
znańskiego Szybkiego tramwaju do 
dworca Zachodniego w Poznaniu. 
Nowy odcinek ma długość 2 km 
i został zbudowany w miejscu torów 
kolejowych w wykopie wzdłuż ul. 
roosevelta oraz w miejscu peronu 
7. (i częściowo 6.) dworca kolejo-
wego. Projekt zrealizowano dzięki 
dofinansowaniu ze środków unii 
europejskiej. odcinek ten  został 
otwarty 1 września 2013 r. dzięki 
inwestycji udało się poprawić płyn-
ność przejazdu w podstawowej osi 
układu sieci tramwajowej: most 

teatralny - rondo kaponiera - most 
dworcowy oraz zintegrować komu-
nikację miejską z kolejową.

trasa Pestki, słynie nie tylko ze 
sprawnych, szybkich przejazdów 
tramwajów. charakterystyczna jest 
również jej infrastruktura. każdy 
przystanek, na odcinku trasy od 
os. Sobieskiego do Słowiańskiej, 
ma swoją unikatową kolorystykę. 
Ściany i podpory poszczególnych 
peronów pokryte są natomiast ar-
tystycznym graffiti o zróżnicowanej 
tematyce. 

PST w liczbach
obecnie na trasie PSt kursują 

tramwaje czterech linii dziennych 
(nr 12, 14, 15 i 16) oraz dwóch noc-
nych (nr 201 i 202) obsługiwanych 
- na zlecenie ZtM - przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo komunikacyjne 
w Poznaniu. to jedyna trasa w stoli-
cy Wielkopolski, po której od czasu 
jej otwarcia do teraz kursują tram-
waje linii nocnych (poza przerwami 
technicznymi).

W ciągu jednego dnia (robocze-
go) tramwaje linii nr 12, 14, 15 i 16 
wykonują 830 kursów, przewożąc 
około 120 tys. osób - w tym ok. 80 
tys. na samym odcinku PSt. Sta-
nowi to 29% liczby wszystkich pa-
sażerów komunikacji tramwajowej 
w Poznaniu (korzystający z linii 
tramwajowych na trasie PSt to 1/5 
liczby wszystkich przewożonych 

osób). W godzinach popołudnio-
wych szczytów komunikacyjnych 
trasę obsługuje aż 50 pociągów, 
co stanowi 30% taboru szynowego 
MPk Poznań, realizującego w tym 
czasie kursy na wszystkich 17 li-
niach tramwajowych. obecnie na 
PSt najczęściej kierowane są Sola-
risy tramino i Moderusy Gamma.

Wszystkie dzienne linie znalazły 
się w najlepszej dziesiątce zesta-
wienia  przygotowanego przez Puls 
Gdańska, gdzie uwzględniono naj-
większe prędkość przejazdu tram-
wajów w Polsce. W rankingu tym 
najlepsza w kraju jest „czternastka” 
z prędkością komunikacyjną 27,6 
km/h, linię tę cechuje również wyso-
ki wskaźnik punktualności – 93,9%. 
dalej na liście najlepszej dziesiątki 
znalazły się: „piętnastka” – miejsce 
trzecie (26,7 km/h), na miejscu szó-
stym - linia nr 16 (25,1 km/h), a na 
ósmym „dwunastka” (24,2 km/h).  

Niespodzianka na 25-lecie
Z okazji jubileuszu otwarcia trasy 

Poznańskiego Szybkiego tramwa-
ju, przygotowano  niespodziankę 
dla wszystkich miłośników Pestki 
i komunikacji miejskiej. Szczegóły 
zostaną opublikowane 31 stycznia. 
RB, MPK, ZTM

Pestka została oddana do użytku na przełomie stycznia i lutego 1997 roku. 30 stycznia tamtego roku nową 
trasą pojechali pierwsi pasażerowie. Była to wówczas najnowocześniejsza trasa szybkiej komunikacji 
miejskiej w Polsce

PST kończy 25 lat!
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informacji z Poznania 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl

Oficjalna inauguracja i przecięcie wstęgi odbyła się na przystanku Kurpińskiego. 
 

Trasa Pestki, słynie 
nie tylko ze spraw-
nych, szybkich prze-
jazdów tramwajów 
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Witamy w Poznaniu. Pierwsze, 
oczywiste pytanie – dlaczego 
PSŻ?

– Myślę, że Poznań był świetnym 
miejscem do przyjścia. Macie tutaj 
duży, długi tor, na którym można 
jechać bardzo szybko szukając 
prędkości w wielu miejscach.

Jak oceniasz tegoroczny skład 
zespołu?

– Mamy bardzo silną drużynę, po-
nieważ wielu zawodników przyszło 
tutaj z 1. ligi, aby stworzyć mocny 
2-ligowy zespół. 

W zeszłym sezonie notowałeś 
bardzo dobre wyniki. Miałeś 
również kontrakt w polskiej lidze, 
jednak nie otrzymałeś szansy, 
aby pokazać się na torze. Jak 
oceniasz miniony sezon?

– Niestety nie dostałem szansy na 
torze, ale czułem, że szedłem do 
przodu przez cały sezon i utrzymy-
wałem tempo przez cały rok popra-
wiając moje umiejętności. Zostałem 
wybrany do składu na  play-offy 
tylko jako rezerwowy, ale dla 
mnie był to i tak ważny moment, 
ponieważ przez cały sezon w kadrze 
byli inni zawodnicy. Byłem więc 
gotów ich zastąpić i pokazać swoje 
umiejętności.

Jakie są Twoje oczekiwania przed 
nadchodzącym sezonem?

– Możemy stworzyć naprawdę 

świetny zespół i pracować razem 
jako drużyna na awans do 1. ligi. 
uważam, że mamy duże szanse.

Mógłbyś opisać swój typowy dzień 
i trening?

– Przez minione trzy miesiące 
pracowałem u jednego z moich 
sponsorów. Pracowałem od 6 do 
18, później wracałem do domu 
i zaczynałem dwugodzinny trening. 
i tak dzień po dniu. teraz kończę 
pracę, zaczynam składać motocykle 
i szykować się do sezonu.

Mógłbyś powiedzieć coś więcej 
o pracy?

– Pracowałem jako prywatny kie-
rowca jednego z moich sponsorów. 
on jeździł do Francji i Szwecji, aby 
robić betonowe podłogi i mu w tym 
pomagałem. 

Wiemy, że Twoja przygoda 
z „dwoma kółkami” zaczęła się 
bardzo wcześnie…

– Miałem jakieś 4 lata i raz zoba-
czyliśmy w gazecie ogłoszenie, że 
w holsted – niedaleko miejsca, 
gdzie mieszkam – są treningi na 
małych motocyklach marki yama-
ha. Stwierdziłem, że to naprawdę 
niesamowita rzecz do robienia. 
Zobaczyłem, że ludzie tym żyją i to 
byłby dla mnie najlepszy sposób na 
życie.

Miałeś jakieś trudności w karie-
rze?

– W 2013 r. miałem groźny wypa-
dek, w którym odniosłem kontuzję 
kolana. Było całkowicie rozwalone. 
Nadal trenuję, aby utrzymać je 
w stuprocentowej gotowości do 
jazdy. Mam z nim pewne problemy 
w codziennym życiu. Nie mogę bie-
gać zbyt szybko, ale mogę z łatwo-
ścią jeździć motocyklem, ponieważ 
to nie obciąża aż tak kolana. Jednak 
mimo wszystko muszę trenować 
ciężej od innych, abym był w dobrej 
formie.

Jaki jest Kevin Pedersen poza 
żużlem?

– Spędzam czas z przyjaciółmi. 
Jednak prawda jest taka, że żużel 
jest moim całym światem i nie 
umiem żyć bez niego. także, kiedy 
mam wolny czas to spędzam go 
przeważnie w warsztacie pracując 
przy motocyklach, albo w ogóle go 
ulepszając. dzięki temu później jest 
łatwiej w żużlu. czasem robię coś 
przy samochodach, ponieważ lubię 
wszystko co mechaniczne. W za-
sadzie to mieszkam w warsztacie 
(śmiech).

Zdążyłeś już trochę zwiedzić 
Poznań. Jakie są Twoje odczucia 
o tym mieście? 

– Jest to tętniące życiem miasto. 
kiedy wyszliśmy w piątkowy 
wieczór przejść się ulicami, to mi-
jaliśmy wiele osób, które po prostu 
chodziły, rozmawiały i cieszyły się 
sobą. to niesamowite, ponieważ 
kiedy jestem u siebie, to nie ma 

tam zbyt wielu ludzi na ulicach. 
Wszyscy boją się koronawirusa 
i pozostają w domach. Poznań to 
radosne miasto i mam nadzieję, 
że ci wszyscy ludzie cieszący się 
byciem razem, również przyjdą na 
stadion.

Duńczycy w PSŻ Poznań zazwy-
czaj mieli bardzo dobre wyniki. 
Życzymy Ci, abyś także osiągał 
świetne rezultaty.

– dam z siebie wszystko, aby 
zdobywać jak najwięcej punktów. 
Moim celem jest również bycie 
najlepszym juniorem w lidze.

Przepis o zagranicznym juniorze 
z pewnością okazał się bardzo 
pomocny?

– to dobra rzecz, że mogę jeździć 
jako junior. uważam, że mamy 
silny zespół z wieloma świetnymi 
zawodnikami. W zeszłym sezonie 
jechałem przeciwko chrisowi 
harrisowi w Mistrzostwach europy 
Par i jest on niesamowitym człowie-
kiem do pogadania. Jest otwarty na 
rozmowy z młodymi zawodnikami. 
Myślę, że zbudujemy świetny team 
spirit.

Rozmawiał

– Możemy pracować razem jako drużyna na awans do 1. ligi – mówi kevin Juhl Pedersen, młody żużlowiec 
z Danii należący do najbardziej utalentowanych zawodników swojego pokolenia, który w tym sezonie 
będzie reprezentował barwy PSŻ Poznań

Zbudujemy świetny team spirit
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Na początku lutego na scenę teatru 
Muzycznego w Poznaniu powra-
ca polsko-amerykańska produkcja 
musicalowa o ignacym Janie Pade-
rewskim pt. „Virtuoso”. 

twórcy opowiadają w niej histo-
rię o wspaniałym artyście, który 
wykorzystał swoją popularność, by 
pomóc swojej ojczyźnie odzyskać 
niepodległość. o tym jak z lwa salo-
nowego został jednym z najbardziej 
wpływowych polityków na świecie. 
Gdyby żył w latach 70-tych, byłby 
gwiazdą pokroju elvisa Presleya 
albo Beatlesów. Jego wpływ na ma-
sową wyobraźnię był tak wielki, że 
szał, który zapanował w ameryce na 
jego punkcie, do dziś nazywany jest 
„Paddymanią”.

libretto i muzykę napisał Mat-
thew hardy. Zapewniły mu one 
wygraną w kilkuetapowym konkur-
sie organizowanym przez instytut 
adama Mickiewicza. Współpracy 
artystycznej podjął się Brian kite – 
dziekan Wydziału teatru, telewizji 
i Filmu na renomowanej uczelni 
university of california, los an-
geles, utytułowany reżyser musi-

calowy odnoszący sukcesy w uSa 
i chinach. Mocna amerykańska 
reprezentacja będzie znakomitym 
uzupełnieniem pozostałych realiza-
torów. reżyserii podjął się Jerzy Jan 
Połoński, który z powodzeniem zre-
alizował na scenie teatru Muzycz-
nego takie musicale jak: „Footlo-
ose”, „Pippin” oraz „Madagaskar 
– musicalową przygodę”. W postać 
ignacego Jana Paderewskiego wcie-
lą się Janusz kruciński oraz Marcin 
Januszkiewicz. Podczas lutowych 
pokazów wystąpią również mię-
dzy innymi: anna lasota i oksana 
hamerska (helena Górska / Pade-

rewska), Barbara Melzer i dagma-
ra rybak (helena Modrzejewska), 
Joanna rybka i katarzyna tapek 
(helena Bibesco), radosław elis 
i Jarosław Patycki (Władysław Gór-
ski / Józef Piłsudski).

Spektakl będzie można zobaczyć 
5 lutego o godz. 19.00, 6 lutego 
o godz. 17.00, 11 lutego o godz. 
19.00 oraz 12 lutego o godz. 17.00. 
Bilety dostępne są w kasie, na stro-
nach www.teatr-muzyczny.pl oraz 
Bilety24.pl. rezerwacje pod nr tel. 
511 433 616 i 502 751 213 oraz pod 
adresem bilety@teatr-muzyczny.
poznan.pl. Red

urodziła się w Poznaniu. Wielu 
mieszkańców do dzisiaj pamięta jak 
wędrowała ulicami Jeżyc w charak-
terystycznych kapeluszach. emilia 
krakowska 26 lutego wraca do uko-
chanej stolicy Wielkopolski, żeby 
o godz. 12 wystąpić na scenie teatru 
Muzycznego podczas 71. odsłony 
Salonu Poezji. Wydarzenie połą-
czone będzie z benefisem artystki, 
a program do końca pozostanie ta-
jemnicą dla widzów.

emilia krakowska jest absol-
wentką akademii teatralnej im. 
aleksandra Zelwerowicza w War-
szawie. Występowała w licznych 
teatrach: Powszechnym, Narodo-
wym, Współczesnym i rozmaitości 
w Warszawie, teatrze Powszech-
nym im. Jana kochanowskiego 
w radomiu, teatrze dramatycznym 
im. aleksandra Węgierki w Białym-
stoku oraz teatrze Nowym w Słup-
sku. obecnie można ją oglądać we 
Wrocławskim teatrze komedia 
w spektaklach: Przyjazne dusze 
i Z rączki do rączki (oba w reż. 
Wojciecha dąbrowskiego) oraz 
w warszawskim och-teatrze w 8 

kobietach (reż. adam Sajnuk) i alei 
Zasłużonych (reż. krystyna Janda). 

Na dużym ekranie zadebiutowała 
w Nieznanym z 1964 roku w reżyse-
rii Witolda lesiewicza. Największą 
sławę przyniosła jej rola Jagny Pa-
cześ (Borynowej) w chłopach (reż. 
Jan rybkowski). Wystąpiła również 
w takich obrazach jak m.in.: Wesele, 
Ziemia obiecana i Bez znieczulenia 
(wszystkie w reż. andrzeja Wajdy), 
e=mc² (reż. o. lubaszenko), ciało 
(reż. tomasz konecki i andrzej Sa-
ramonowicz). Wystąpiła także w se-
rialach, m.in.: Przypadki Piotra S., 
czterdziestolatek. dwadzieścia lat 
później, Na dobre i na złe i Pierwsza 
miłość. 

Salon Poezji odbędzie się również 
26 lutego o godz. 17.00 w Zamku 
w kórniku. Wstęp tylko z zaprosze-
niami. W sprawie miejsc prosimy 
o kontakt z Biblioteką kórnicką. 

Bilety w cenie 10 zł dostępne są 
w kasie, na stronach www.teatr-mu-
zyczny.pl oraz Bilety24.pl. rezer-
wacje pod nr tel. 511 433 616 i 502 
751 213 oraz pod adresem bilety@
teatr-muzyczny.poznan.pl. red 

Powrót „Virtuoso” Salon Poezji 
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Brajan 
Schulz 
kontakt@naszglospoznanski.pl

trwa sprzedaż karnetów na 
domowe mecze Spechouse PSŻ 
Poznań w rundzie zasadniczej 
sezonu 2022! karnety w cenie 
175 zł (normalny) i 100 zł (ulgo-
wy) dostępne wyłącznie online! 
Szczegóły na:  
www.sklep.pszpoznan.com.pl.

Sprzedaż karnetów 
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