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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!

Krok milowy
Teatru Muzycznego 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto Poznań podpisali 20 kwietnia umowę 

o współprowadzeniu poznańskiego Teatru Muzycznego. Pozwoli to na budowę jego nowej 
siedziby i dalszy rozwój tej instytucji. STR. 14

Ruszył tramwaj 
na Naramowice. STR. 3
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2 KrótKo z powiatu

w powiatowym ośrodku Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej na Franowie została podpi-
sana umowa z dostawcą systemu 
informatycznego i infrastruktury 
technicznej – konsorcjum firm 
Giap z siedzibą w warszawie oraz 
sputnik software z poznania. Kosz-
ty to prawie 10 mln zł. całkowita 
wartość projektu wynosi 17 mln zł, 
z czego 14 mln to dofinansowanie 
unijne.

Każdy, kto potrzebuje źródeł 
związanych z zarządzaniem prze-
strzenią, skorzysta z aplikacji gro-
madzącej dane z 23 jednostek sa-
morządowych wchodzących w skład 
stowarzyszenia Metropolia poznań. 
za pomocą smartfona, lub innego 
urządzenia wyposażonego w ka-
merę cyfrową, na istniejące obiekty 
na wirtualnej mapie będzie można 
nanieść potrzebne informacje. atu-
tem ma być także intuicyjna obsługa 
programu.

– Metropolitalny system infor-
macji przestrzennej skierowany 
jest do przedsiębiorców, samorzą-
dów, organizacji turystycznych 
oraz wszystkich zainteresowanych 
– mówi jan Grabkowski, starosta 
poznański. – Nowoczesne techno-
logie od lat funkcjonują w sferze 
prywatnej. Mieszkańcy oczekują, 
by wykorzystywać ich potencjał 
do usprawnienia usług publicz-
nych, co z powodzeniem robimy. 

powstanie Mesip to kolejny etap 
cyfryzacji administracji samorzą-
dowej  – dodaje.

Docelowo narzędzie to ma upro-
ścić i przyspieszyć podejmowanie 
decyzji dotyczących m.in. ochrony 
środowiska, turystyki i transportu, 
spraw gospodarczych czy plano-

wania przestrzennego. ograniczy 
biurokrację, pozwalając na szybkie 
załatwienie formalności.

– obejmie on ewidencję gruntów 
i budynków, geodezyjną sieć uzbro-
jenia terenu, dane bazy obiektów 
topograficznych, planowania prze-
strzennego, ochrony środowiska, 

zabytków, a także zdjęcia lotnicze, 
numeryczny model terenu, model 
3D budynków czy ortofotomapę, 
która dostępna jest już teraz. Moż-
liwość sprawnego dotarcia do aktu-
alnych, zintegrowanych danych to 
dla urzędników wielkie ułatwienie 
zarówno w pracy dokumentacyj-

nej, jak i w komunikacji z klienta-
mi – podkreśla tomasz powroźnik, 
dyrektor powiatowego ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej.

w całości system ma zostać od-
dany do użytku w czerwcu 2023 r.
KK

Prawdziwa rewolucja 
w planowaniu przestrzennym
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Mieszkańcy Metropolii poznań bez wychodzenia z domu będą mogli wirtualnie zaplanować, gdzie chcieliby 
postawić dom, firmę, zorganizować wycieczkę pieszą czy rowerową. Umożliwi im to Metropolitalny 
System Informacji Przestrzennej  – ogólnodostępny i całkowicie bezpłatny dla użytkowników

Nowoczesna strażnica powstanie 
w iwnie. tym samym kolejna in-
westycja w powiecie poznańskim 
przyczyni się do podniesienia bez-
pieczeństwa zarówno służb mundu-
rowych, jak i mieszkańców. powiat 
poznański dofinansuje to zadanie. 

Komendant miejski państwowej 
straży pożarnej w poznaniu oraz ar-
chitekci z biura projektowego a.Do 
XXi w połowie kwietnia podpisali 
umowę na opracowanie dokumen-
tacji projektowej i technicznej dla 
nowej jednostki ratowniczo-Gaśni-
czej nr 10 w Kostrzynie (podległej 
poznańskiej KM psp).

podpisy złożyli st. bryg. jacek Mi-
chalak oraz Daniel Niedbała – wła-
ściciel biura. w wydarzeniu brali 
udział także starosta poznański, jan 
Grabkowski oraz burmistrz gminy 
Kostrzyn, szymon Matysek i jego 
zastępca, waldemar Biskupski.

– w 2022 roku zabezpieczyliśmy 
w budżecie 3,6 mln zł na kwestie 
związane z bezpieczeństwem pu-
blicznym. Dzięki dotacji samorzą-

dowej komendy powiatowe psp 
i jednostki osp zakupią pojazdy 
ratowniczo-gaśnicze, sprzęt pożar-

niczy oraz medyczny, przeprowadzą 
szkolenia specjalistyczne – przypo-
minał jan Grabkowski.

wartość prac projektowych opie-
wa na kwotę niemal ćwierć miliona 
złotych, z czego 155 tys. zł pochodzi 

z budżetu gminy Kostrzyn, nato-
miast 95  tys. zł przekazuje powiat 
poznański. umowa obejmuje zapro-
jektowanie (do końca września tego 
roku) obiektu strażnicy wraz z zago-
spodarowaniem terenu. to trzecia 
jednostka w powiecie poznańskim, 
której zadaniem będzie poprawa 
bezpieczeństwa we wschodniej jego 
części. 

Koszt budowy wyniesie 12 mln 
zł, a ma ruszyć jeszcze w bieżącym 
roku. powstanie w iwnie, na terenie 
nieodpłatnie przekazanym przez 
gminę Kostrzyn. inwestycja stanowi 
element  „programu modernizacji 
policji, straży Granicznej, państwo-
wej straży pożarnej i służby ochro-
ny państwa w latach 2022-2025”. 

zainicjowanie współpracy na 
rzecz utworzenia w Kostrzynie 
strażnicy jrG-10 miało miejsce już 
w 2021 roku, kiedy to burmistrz 
gminy Kostrzyn oraz komendant 
miejski psp w poznaniu podpisali 
list intencyjny w tej sprawie. 
KW

Baza dla nowej strażackiej jednostki za 12 mln zł
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poznań

reKlaMa

Na inaugurację zaplanowano do-
datkowe kursy turystyczne. Na mi-
łośników pojazdów szynowych cze-
kała też niespodzianka - możliwość 
przejazdu odrestaurowanym tram-
wajem typu 4N1 sprowadzonym 
z Krakowa.

- od rozpoczęcia zasadniczych 
prac na budowie trasy tramwajowej 
mijają właśnie 23 miesiące, czyli 
niecałe dwa lata przewidziane na 
realizację tej inwestycji. od teraz 
każdy będzie mógł przetestować 
nową trasę - mówi jacek jaśkowiak, 
prezydent poznania. - Mam nadzie-
ję, że teraz, po oddaniu pierwszego 
etapu trasy, tramwaj będzie wśród 
dojeżdżających do pracy czy szkoły 
mieszkańców Naramowic, najpopu-
larniejszym wyborem.

Tramwajem o poranku
od 23 kwietnia, od pierwszych 

kursów porannych, tramwaje linii 
nr 10 kursują między pętlą Dębiec 
pKM a przystankiem końcowym 
Błażeja. w odpowiedzi na poten-
cjalne duże zainteresowanie uru-
chomieniem trasy, w sobotę między 
godziną 10 a 18 jeżdziły dwie dodat-
kowe linie tramwajowe - turystycz-
na nr 20 i normalna nr 33. linią 
nr 20 można było przejechać całą 
nową trasę z wilczaka do Błażeja, 
natomiast tramwajem nr 33 z Nara-
mowic do starego zoo na jeżycach.

atrakcją dla pasażerów był prze-
jazd tramwajem typu 4N1 możliwy 
dzięki współpracy krakowskiego 
i poznańskiego MpK. spółki zdecy-
dowały wymienić się na okres waka-
cyjny swoimi pojazdami. 4N1 przed 
laty woził poznaniaków, później 
został wykupiony przez MpK s.a. 
w Krakowie i odrestaurowany. teraz 
wagon z pomocą generalnego wy-
konawcy trasy został wypożyczony 
z myślą o obsłudze wydarzeń oko-
licznościowych oraz linii turystycz-
nej. po raz pierwszy można się nim 
było wybrać na przejażdżkę właśnie 
w dniu otwarcia trasy na Naramowi-
ce na linii nr 20.

Dwa lata intensywnych prac
- pod hasłem „tramwaj na Nara-

mowice” kryje się ogromne przed-
sięwzięcie. sam plac budowy nowe-
go torowiska rozciągał się na ponad 
trzy kilometry, a do tego zajmujemy 
się jeszcze ulicami. Żeby tramwaj 
mógł dojechać do ul. Błażeja, naj-
pierw trzeba było położyć też kilo-
metry kabli dostarczających prąd, 
przebudować infrastrukturę pod-
ziemną, zrobić odpowiednie odwod-
nienie. przed nami jeszcze pozosta-
łe prace, dzięki którym Naramowice 
zyskają także wygodny układ drogo-
wy z chodnikami i trasami rowero-
wymi - mówi justyna litka, prezes 
poznańskich inwestycji Miejskich.

ponad 3-kilometrowa trasa tram-
wajowa jest gotowa po niespełna 
dwóch latach od rozpoczęcia za-
sadniczych robót budowlanych (na 
przełomie maja i czerwca 2020 r.). 
torowisko swój początek ma przy 

pętli wilczak, która została przebu-
dowana w 2019 roku. od sierpnia 
2021 r. tramwaj jeździ wzdłuż ul. 
Naramowickiej do ul. włodarskiej. 
od początku października ubiegłe-
go roku można już dojechać w rejon 
ul. lechickiej.

od 23 kwietnia do dyspozycji 
pasażerów jest już cała trasa. tram-
waje jadą nowym wiaduktem nad 
ul. lechicką, by następnie zatrzy-
mać się przy skrzyżowania z ul. 
sarmacką na przystanku autobu-
sowo-tramwajowym „Naramowi-
ce”. Kolejny przystanek to „os. 
łokietka” w rejonie ul. łużyckiej, 
a następny – „jasna rola” przy 
skrzyżowaniu ul. zofii Hilczer-Kur-
natowskiej i al. praw Kobiet. ostat-
ni przystanek jest przy ulicy Błażeja 
i taką też nosi nazwę. z myślą o wy-
dłużeniu w przyszłości torowiska na 
północ poznania nie powstała tam 
pętla, ale końcówka czołowa przy-
stosowana do obsługi dwukierun-
kowych tramwajów.

ponieważ teren wokół torowiska 
to wciąż plac budowy, zdecydowa-
no, że na obecnym etapie ze wzglę-
dów technologicznych oraz bezpie-
czeństwa można tam uruchomić 
tylko jedną linię. Docelowo trasę na 
Naramowice będą obsługiwać dwie 
linie tramwajowe.

przy trasie aktualnie trwają prace 
wykończeniowe, sukcesywnie będą 
także uruchamiane lub montowane 
kolejne elementy infrastruktury pa-
sażerskiej, takie jak biletomaty czy 
tablice informacji pasażerskiej.

Cicho i bezpiecznie
trasa została wykonana w tech-

nologii ograniczającej hałas i drga-
nia. jest też wyposażona w nowe 
rozwiązania techniczne. z myślą 
o motorniczych przewidziano sys-
tem awaryjnego sterowania zwrot-
nicami. Gdy nie zadziała system 
sterowany z kabiny prowadzące-
go, to nowe rozwiązanie umożliwi 
przełączenie położenia zwrotnicy za 
pomocą specjalnego pulpitu - bez 
konieczności użycia tradycyjnego 
zwrotnika. wykorzystywany będzie 
również system monitoringu odbie-
raków oraz tester zwarcia osiowego.

ponadto trasa jest wyposażana 
w totupoint - system pomagający 
osobom niewidomym i słabowidzą-
cym pewniej poruszać się w obrę-
bie przystanków. Na słupach tablic 
informacji pasażerskiej znajdują 
się przyciski, które będą wyzwalać 
głosową informację o odjazdach 
tramwajów. infrastruktura dla osób 
z niepełnosprawnościami zostanie 
uzupełniona również o system fak-
turowych oznaczeń nawierzchni.

Przybywa dróg i chodników
w dalszym ciągu kontynuowane 

są prace związane z układem drogo-
wym towarzyszącym trasie tramwa-
jowej. łączna długość budowanych 
lub przebudowanych dróg, razem 
z dojazdowymi i skrzyżowaniami, 
wyniesie prawie 7,5 km.

od soboty pasażerowie mogą korzystać ze wszystkich przystanków na całej długości nowej trasy 
prowadzącej do ulicy Błażeja

Ruszył tramwaj na Naramowice
Mieszkańcy korzystają już z od-

mienionego odcinka ul. Naramo-
wickiej między pętlą wilczak a ul. 
lechicką. coraz bardziej zaawan-
sowane są prace przy budowie 
zupełnie nowego odcinka drogi, 
jakim jest al. praw Kobiet (wcze-
śniej roboczo nazywana Nową Na-
ramowicką). Do historii przeszło 
również jednopoziomowe skrzyżo-
wanie ul. lechickiej i Naramowic-
kiej, które zmienia się w dwupozio-
mowy węzeł drogowy z tramwajem 
jadącym bezkolizyjnie nad ul. le-
chicką. trwają także przygotowa-
nia do testów obciążeniowych wia-
duktów drogowych, a następnie 
uruchomienia całego węzła. wraz 
z postępem prac udostępniane są 

fragmenty chodników, które sta-
nowią ważny element powstającej 
infrastruktury.

zyskują również rowerzyści, bo 
przybędzie w sumie osiem kilome-
trów dróg dla tego środka transpor-
tu. podobnie jak wzdłuż oddanych 
już do użytku fragmentów dróg ro-
werowych, na pozostałych także za-
montowana zostanie mała architek-
tura. co ok. 50 metrów wyznaczane 
są tzw. miejsca odpoczynku, czyli 
ławki ze stojakiem rowerowym. 
wykonawca inwestycji wprowadza 
także nową zieleń, co widać już na 
odcinku między pętlą wilczak a ul. 
lechicką i częściowo także na po-
zostałych odcinkach. pojawiły się 
tam nowe drzewa, krzewy, byliny, 

pnącza, a torowisko jest pokryte 
rozchodnikiem.

zakończenie całego zadania, czy-
li oddanie do użytku również ukła-
du drogowego, planowane jest na 
jesień bieżącego roku.

Z Naramowic na Garbary
równolegle z budową odcinka 

między pętlą wilczak a ul. Błażeja 
przygotowywana jest dokumenta-
cja dla drugiego etapu trasy tram-
wajowej, łączącego pętlę wilczak 
z centrum miasta poprzez ul. sze-
lągowską i Garbary. inwestycja ma 
już ostateczną decyzję o uwarunko-
waniach środowiskowych, realiza-
cja zadania jest zależna od dofinan-
sowania zewnętrznego. Red
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1 maja za pasem, dlatego stowa-
rzyszenie tarnowo podgórne Biega 
oraz ośrodek sportu i rekreacji 
tarnowo podgórne zapraszają bie-
gaczy na Bieg unijny. 

Do wyboru będą dwa dystanse 5 
km i 10 km, które poprowadzą uli-
cami przeźmierowa. Formuła lokal-
nego, kameralnego biegu to idealny 

pomysł na majówkową przebieżkę.  
w tym roku 1 maja świętujemy 

18. rocznicę wejścia polski do unii 
europejskiej. wszystkich chętnych 
zapraszamy. więcej informacji na 
Facebooku i instagramie @tpbiega. 
Tarnowo Podgórne Biega
projekt współfinansowany 
przez gminę Tarnowo Podgórne

tarnowo podgórne

reKlaMa

już dotarły tam trzy karetki pogoto-
wia oraz jeden samochód typu pick-
-up, a zakup kolejnej karetki jest 
finalizowany. wszystkie auta były 
nowocześnie wyposażone i poje-
chały wypakowane po dach pomocą 
rzeczową. 

– Dziękuję tarnowskiemu sto-
warzyszeniu przedsiębiorców za 
pomoc finansową i organizacyjną 
w realizowaniu tej pomocy – mówi 
wójt tarnowa podgórnego tade-
usz czajka. – Dziękuję wszystkim 

przedsiębiorcom i mieszkańcom, 
którzy wpłacili środki pozwalające 
na zakup karetek i tym, którzy prze-
kazali pomoc rzeczową. 

wójt jest w stałym kontakcie 
z władzami Kamieńca podolskie-
go – to pozwala na bezpośrednie 
przekazywanie wsparcia w takiej 
formie, która jest tam najbardziej 
potrzebna i oczekiwana. a potrze-
by ukraińskich przyjaciół są nadal 
bardzo duże: do Kamieńca podol-
skiego uciekają uchodźcy z terenów 

objętych ciężkimi działaniami wo-
jennymi, jednocześnie mieszkańcy 
Kamieńca podolskiego  wysyłają 
pomoc na wschód ukrainy. 

– Kolejne transporty pomocowe 
z naszej gminy do Kamieńca podol-
skiego są już organizowane – za-
pewnia wójt tadeusz czajka. 
ARz 

Do Kamieńca podolskiego, partnerskiego miasta gminy 
tarnowo podgórne, od pierwszych dni wojny płynie pomoc

Konkretnie – dla Ukrainy
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uchodźców z ukrainy, przebywa-
jących na terenie gminy tarnowo 
podgórne zachęcamy do korzysta-
nia z Gminnych Magazynów pomo-
cy Humanitarnej. zmieniły się dni 
ich otwarcia (a w przeźmierowie 
zmieniła się również lokalizacja):

• Tarnowo Podgórne – maga-
zyn w szatniach zewnętrznych hali 
osir przy zespole szkół technicz-
nych tarnowo podgórne, ul. Nowa 
60; tu zapraszamy osoby z tarnowa 
podgórnego, ceradza Kościelnego, 
Góry, jankowic, Kokoszczyna, lu-
sowa, lusówka, rumianka, sadów 
oraz swadzimia; punkt otwarty 
jest w każdą środę w godz. 16.00 – 
19.00,

• Przeźmierowo – ul. Magazy-

nowa 25 (tzw. Gołębnik); dla osób 
z Baranowa, Batorowa, chyb, prze-
źmierowa, sierosławia i wysogo-
towa; punkt otwarty jest w każdy 
czwartek w godz. 16.00 – 19.00.

wszystkich, którzy chcieliby po-
móc jako wolontariusze w magazy-
nach, prosimy o kontakt pod nr tel.   
604  478 337. Nawet kilka godzin 
wolontariatu jest cennym wspar-
ciem. ponadto jeżeli chcą państwo 
dostarczyć wsparcie rzeczowe do 
naszych magazynów – to również 
prosimy o wcześniejsze umówie-
nie się pod wskazanym numerem. 
pamiętajmy, że potrzeby naszych 
ukraińskich gości są nadal duże, 
więc nie przestawajmy pomagać! 
ARz

Pomaganie jest nadal 
ważne!

Biegiem w 18. rocznicę!

Bieg Unijny to propozycja na sportowe rozpoczęcie majówki. 

Fundacja oczy szeroko otwarte 
rozpoczęła zajęcia w ramach pro-
jektu „cuD”. razem z prowadzącą 
uczestniczki podjęły próbę wyjścia 
z komfortu swojej skorupy. poznać 
siebie nie jest łatwo. 

trudno otwierać się przed innymi 
i na innych. 

– Na początku opowiadaliśmy 
o tym, co lubimy jakie mamy zain-
teresowania i pasje – opowiadają 
uczestniczki spotkania. – potem od-
krywaliśmy wartości, jakie są ważne 
w naszym życiu, jakimi się kieruje-
my podczas podejmowania decyzji. 
co jest dla nas najważniejsze: ro-
dzina, wiara, zdrowie, niezależność, 
honor, godność. wybieraliśmy 10 
wartości drogą eliminacji z 40 pozy-
cji. wszystkie były pozytywne i waż-
ne. udało się, chociaż dla wielu było 
to trudne. opowiadaliśmy o swoich 

mocnych stronach, o tym co po-
trafimy robić bardzo dobrze i jakie 
umiejętności chciałybyśmy zdobyć. 
jak pokazało to spotkanie, we wpro-
wadzaniu dobrych zmian w życiu 
wiek nie gra roli, wystarczy chcieć. 

a 6 kwietnia odbyły się warsztaty 
wielkanocne – wśród kolorowych 
kwiatów z krepy, bukszpanu, bazi, 
kolorowych jajek, kurek, zajączków, 
piórek i wstążek uczestniczki two-
rzyły stroiki na stół wielkanocny. 
zajęcia rozpoczęliśmy rozgrzewką 
– gimnastyką na krzesłach z piłecz-
kami, pod okiem profesjonalnej in-
struktorki. zajęcia tak zaplanowano 
i przeprowadzono, aby można było 
powtarzać je samodzielnie w domu. 
Zarząd Fundacji 
„Oczy Szeroko Otwarte”
Projekty współfinansowane
 przez gminę Tarnowo Podgórne

Najbliższa akcja honorowego 
krwiodawstwa odbędzie się w sobo-
tę, 14 maja, w szkole podstawowej 
nr 1 w tarnowie podgórnym przy ul. 
szkolnej 5. – zapraszamy w godzi-
nach 8.00-16.00 – mówi wojciech 
janczewski, wiceprzewodniczący 
rady Gminy i prezes stowarzysze-
nia Dar serc organizującego akcję. 
– Będziemy czekać z pracownikami 
regionalnego centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa i wolonta-
riuszami stowarzyszenia. 

w czasie akcji będzie się można 
również zapisać do banku dawców 
szpiku.  arz

CUD – poznajemy siebieAkcja krew

o gminie tarnowo podgórne 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl
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14 maja w Szkole 
Podstawowej nr 1 
w godz. 8.00-16.00
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wydarzenia

reKlaMa

21 kwietnia od spotkania w szko-
le podstawowej im. Gen józefa 
Dowbora Muśnickiego w lusowie 
rozpoczął wizytę w gminie tarno-
wo podgórne szymon Hołownia, 
przewodniczący partii polska 2050 
szymona Hołowni, lider ruchu 
2050. przyjechał do gminy tar-
nowo podgórne w towarzystwie 
posłanki na sejm rp pauliny Hen-
ning-Kloski, wiceprzewodniczącej 
polski 2050 szymona Hołowni,  na 
zaproszenie wójta tadeusza czajki 
– przewodniczącego ogólnopol-
skiej Koalicji samorządowej oK 
samorząd. 

w lusowskiej szkole polskie 
i ukraińskie dzieci wspólnie przy-
gotowały dla gości przedstawienie 
(w tej placówce uczy się obec-
nie ok. 40 dzieci z ukrainy, a we 
wszystkich gminnych placówkach 
– 361). Było ono punktem wyjścia 
do późniejszych rozmów na temat 
działań wspierających ukraińskich 
uchodźców, realizowanych i finan-
sowanych przez samorząd gminy 
tarnowo podgórne. z i zastępcą 
wójta ewą Noszczyńską-szkurat 
i dyrekcją szkoły goście dyskuto-
wali o niedofinansowaniu oświaty, 
konieczności odbudowania sza-
cunku dla zawodu nauczyciela oraz 

reformie programów nauczania. te 
kwestie zostały przedstawione na 
konferencji prasowej. 

szymon Hołownia złożył rów-
nież kwiaty na grobie gen. józefa 
Dowbora Muśnickiego, jednego 
z głównodowodzących powstaniem 

wielkopolskim, który jest pocho-
wany na pobliskim cmentarzu. od-
wiedził także Muzeum powstańców 
wielkopolskich w lusowie. 

chwilę później w pałacu janko-
wice szymon Hołownia, tadeusz 
czajka i paulina Henning-Kloska 

dołączyli do samorządowców i spo-
łeczników, reprezentujących ogól-
nopolską Koalicję samorządową 
oK samorząd i polskę 2050 szy-
mona Hołowni. Byli oni świadkami 
podpisania umowy o współpracy 
pomiędzy polską 2050 szymona 

Hołowni a ogólnopolską Koalicją 
samorządową oK samorząd. 

przewodniczący ogólnopolskiej 
Koalicji samorządowej tadeusz 
czajka podkreślił, że postulaty 
Karty samorządowej polski 2050 
są zbieżne z ideami niezależnych 
samorządowców skupionych w oK 
samorząd. podkreślił, że obecnie 
należy bronić samorządów – ich 
kompetencji, niezależności, samo-
dzielności i systemu finansowania 
adekwatnego do realizowanych 
zadań. z kolei lider polski 2050 
zapewnił, że zawarcie umowy jest 
partnerskim porozumieniem dwóch 
niezależnych organizacji, których 
potencjał daje nadzieję na realiza-
cję postulatów samorządowych. to 
z kolei zapewni możliwość opty-
malnego rozwoju społecznościom 
lokalnym. 

spotkanie uświetnił koncert 
anastasii Mudrakovej, urodzonej 
w charkowie, obecnie studiującej 
w poznańskiej akademii Muzycz-
nej, która zagrała na pianinie i na 
ukraińskim instrumencie – domra. 

to ogólnopolskie wydarzenie za-
kończyło się nieformalnymi rozmo-
wami na temat współpracy pomię-
dzy organizacjami.
Red

umowa oK samorząd i polski 2050 szymona Hołowni została podpisana w jankowicach 

Będą współpracowali
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6 dopiewo
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reKlaMa

centrum rehabilitacyjno – Kul-
turalne w  Konarzewie wypełnili 
podopieczni, opiekunowie, tera-
peuci, samorządowcy i  przedstawi-
ciele różnych instytucji współpracu-
jących.

wszyscy oni zasiedli do pięknie 
udekorowanych stołów, porozsta-
wianych na parkiecie sali koncer-
towej. zapachów wielkanocnych 
potraw, które unosiły się nad sto-
łami, nie sposób było zlekceważyć. 
zanim rozpoczęły się rozmowy przy 
jajku, białej kiełbasie, sałatce wa-
rzywnej i serniku, życzenia biesiad-
nikom złożył Bogdan Maćkowiak, 
prezes stowarzyszenia „promyk” 
oraz – w  imieniu   samorządowców 
– tomasz łubiński, wicestarosta 

poznański. oprócz pawła prze-
pióry – wójta Dopiewa i  leszka 
Nowaczyka –  przewodniczącego 
rady Gminy Dopiewo, śniadaniem 
wielkanocnym, przygotowanym 
przez społeczność stowarzyszenia 
„promyk”, raczyli się m.in. jan Bro-
da – wójt Komornik, paweł adam – 
burmistrz Buku i włodzimierz pin-
czak – burmistrz stęszewa. potrawy 
poświęcił proboszcz parafii w Kona-
rzewie – ks. adam sczaniecki, który 
również złożył życzenia zebranym, 
w imieniu własnym i ks. kan. roma-
na janeckiego.

jak co roku ze sceny popłynęło 
wiele „promyków”. podopieczni 
wtz-ów stowarzyszenia „pro-
myk” w  Konarzewie i  otuszu za-

prezentowali refleksyjny program 
artystyczny, na który złożyły się 
przedstawienie i  piosenki. wido-
wisko odwoływało się do religii, ale 
i  wartości uniwersalnych. w  jego 
finale uczestnicy zamanifestowa-
li, unosząc niebiesko – żółte serca 
w  górę, solidarność z  ukrainą ruj-
nowaną przez rosjan. czym jest 
człowieczeństwo? Dlaczego ludz-
kie ręce raz niosą pomoc i  ciepło, 
a  innym razem krzywdę, cierpienie 
i śmierć? wszyscy życzyli sobie na-
wzajem zdrowych świąt i  pokoju 
na świecie. AM

uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej stowarzyszenia na rzecz osób Niepełnosprawnych „promyk” 
spotkali się w13 kwietnia w gronie przyjaciół na tradycyjnym Śniadaniu Wielkanocnym 

Promyk Świąt Wielkanocnych
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Gmina Dopiewo utworzyła konto 
pomocowe dla ukraińców. wpła-
cone na nie pieniądze zostaną 
przeznaczone na cele związane 
z uchodźcami, którzy uciekając 
przed wojną znaleźli schronienie 
na terenie gminy Dopiewo i którzy 
do niej trafią. obecnie w gminie tej 
zamieszkało 1200 osób z ukrainy. 
Numer konta: 68 9043 1012 2104 
0025 9105 0050 -   dopisek „Daro-

wizna na cele uchodźców z  ukra-
iny”. wcześniej samorząd gminy 
Dopiewo utworzył bank pomocy, 
punkt konsultacyjny, infolinię, ma-
gazyn pomocy humanitarnej, kursy 
języka polskiego i przygotował miej-
sca stanowiące rezerwy noclegowe. 
ponadto wspiera organizatorów 
konwojów do ukrainy. Koordyna-
torem działań jest ośrodek pomocy 
społecznej w Dopiewie. AM

Gmina Dopiewo została zakwali-
fikowana do iii edycji programu 
„leadair – miasta neutralne dla 
klimatu”. znalazła się w  dobo-
rowym gronie 18 gmin z  całego 
kraju. jest jedną z  dwóch gmin 
wiejskich obok miast, wśród któ-
rych są m.in. warszawa, rzeszów, 
Kraków, łódź czy poznań. o  wy-
borze decydowała motywacja do 
podnoszenia kwalifikacji i  doko-
nywania zmian oraz wizja dzia-
łań po zakończeniu programu. 
rekrutacja miała charakter dwu-
etapowy. obejmowała bezpośred-
nie rozmowy z  przedstawicielami 
aplikujących samorządów.

„leadair” to program eduka-
cyjno-doradczy dla samorządów, 
które poszukują wiedzy, inspira-
cji i  wsparcia w  podejmowaniu 
działań na rzecz czystego powie-
trza i  neutralności klimatycznej. 
uczestnicy, wspólnie z  eksperta-
mi z  wielu dziedzin (energia, fi-
nanse, technologie, efektywność 
energetyczna, prawo, transport 

i  zdrowie) będą pracować nad 
rozwiązaniami przybliżającymi 
miasta do osiągnięcia neutralno-
ści klimatycznej, dopasowane do 
specyfiki oraz indywidualnych 
potrzeb danego  samorządu. pro-
ces doradczy, czyli indywidual-
na współpraca samorządowców 
z  ekspertami, rozpoczyna się 
w  końcu kwietnia i  będzie miała 

charakter długofalowy. wynikiem 
tej współpracy będzie opracowa-
nie kierunków zmian i  strategii 
neutralności klimatycznej w  pol-
skich miastach.
Piotr Pałczyński 

Konto pomocowe Dopiewo dla klimatu

o gminie Dopiewo 
czytaj także na

naszglospoznanski.pl

jak co roku do posprzątania miejsc 
publicznych i okolic swoich do-
mów  zachęca mieszkańców samo-
rząd gminy Dopiewo. okazją był 
niedawno przypadający 22 kwietna 
„Międzynarodowy Dzień ziemi”. 
Dzień później, w minioną sobotę, 
chętni wybrali się na spacer w gu-
mowych rękawicach i z workiem 
na śmieci. zebrane odpady można 
było zostawić w 34 wyznaczonych 
punktach, z których odebrały je 
służby zakładu usług Komunal-
nych.  

akcja „wiosenne porządki” or-
ganizowana jest w gminie Dopie-
wo od kilku lat. łączy przyjemne 
z pożytecznym. rodzinny spacer 
nie tylko poprawia estetykę tzw. 
wspólnej przestrzeni i uczy eko-
logii, ale i nastrój, zwłaszcza gdy 
słoneczna pogoda sprzyja spędza-
niu czasu na świeżym powietrzu, 
podnosząc zasobność organizmów 
w witaminę D. AM

Wiosenne 
porządki 

Gmina Dopiewo 
znalazła się 
w doborowym 
gronie 18 gmin 
z całego kraju
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dopiewo

Dzień pełen będzie koncertów 
i atrakcji. szczegóły wydarzenia zo-
staną podane przez organizatorów 
na stronie dopiewo.pl już w maju. 

wokalista jest zdobywcą wielu 
prestiżowych nagród – m.in. „Fry-
deryka”, „Bursztynowego słowi-
ka”, „Gentelmana roku”, „wikto-
ra”, „top trendy”, „superjedynki”,  

i „telekamery”. Był kilkakrotnie ju-
rorem w muzycznych telewizyjnych 
show „the Voice of poland” i „the 
Voice of senior” - jedna z jego pod-
opiecznych Barbara parzęczewska 
również pojawi się tego dnia w Do-
piewie na scenie „Dni Gminy Do-
piewo 2022”. 

andrzej piaseczny nagrał kil-
kanaście albumów – najwięcej 
solowych (10 studyjnych i jeden 

koncertowy), ale także razem 
z robertem chojnackim, sewe-
rynem Krajewskim, stanisła-
wem sojką i z zespołem „Mafia”, 
z którym debiutował w 1992 r. 
wyśpiewał m.in. takie przeboje 
jak: „chodź, przytul, przebacz”, 
„Śniadanie do łóżka”, „z głębi 
duszy”, „i jeszcze...”, „rysowa-
ne tobie” i „wszystko dobrze”, 
a wcześniej „prawie do nieba” 

i „Budzikom śmierć” czy „imię 
deszczu”. w powstaniu urodzino-
wej płyty, wydanej przed rokiem 
z okazji „pięćdziesiątki” andrzeja 
pod tytułem „50/50”, udział wzię-
ła plejada artystów: Kayah, Mro-
zu, adam sztaba, jarecki, Kuba 
Badach, paulina przybysz, Michał 
Fox Król, Majka jeżowska i to-
masz organek.

warto już dziś zarezerwować so-

bie pierwszą lipcową sobotę w tym 
roku, by razem z podpoznańskim 
Dopiewem koncertowo rozpocząć 
wakacje.

Gwiazdą „Dni Gminy Dopiewo 2022” będzie w tym roku andrzej piaseczny, jeden z najpopularniejszych 
polskich wokalistów, który wystąpi na placu w Dopiewie 2 lipca

Zaśpiewa Andrzej Piaseczny
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Każdego roku w ostatnią niedzielę 
maja w Dąbrówce przy ul. parkowej, 
na skraju lasu palędzko-zakrzew-
skiego, wszyscy chętni mogą sta-
nąć na linii startu biegu lub marszu 
nordic walking „o Koronę Księżnej 
Dąbrówki”. patronat nad wydarze-
niem od pierwszej jego edycji spra-
wuje „Nasz Głos poznański”. 

Bieg główny, na dystansie 10 km, 
w całości przebiega leśnymi dukta-
mi w otoczeniu zieleni. stał się tra-
dycją dla aktywnej części społecz-
ności gminy Dopiewo. Na dystansie 
7,5 km startują zawodnicy i zawod-
niczki nordic walking. Dla najmłod-
szych biegaczy organizatorzy przy-
gotowują trasy biegowe od 200 do 
1000 metrów. zapraszamy do ak-
tywności fizycznej, przecież ruch to 
zdrowie, a bieganie „po miękkim” 
w otoczeniu zieleni to sama przy-
jemność! Xi edycja „Biegu o Koronę 
Księżnej Dąbrówki” odbędzie się 29 
maja 2022 r. w godz. 10:00-14:00. 
z każdym rokiem przybywa chęt-
nych, więc nie przegapcie zapisów, 
które prowadzone są za pośrednic-
twem strony www.koronadabrowki.
pl. Dla dorosłych ustalony został 

limit 500 biegaczy i 150 chodziarzy 
nordic walking. opłaty startowe 
wynoszą 70 lub 80 zł - odpowiednio 
dla zapisujących się w terminach do 
17 maja i do 24 maja 2022 r., a dla 
zameldowanych mieszkańców gmi-
ny Dopiewo wynoszą 50 lub 60 zł. 
udział dzieci jest bezpłatny i nie ma 
żadnych limitów. 
Mariusz Frąckowiak

Pobiegnij o Koronę Dąbrówki
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 NASZ PATRONAT

Andrzej Piaseczny. Barbara Parzęczewska.

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

znów w Dopiewie pojawiły się ko-
cie piękności z różnych stron polski 
i europy, by walczyć o tytuły cham-
pionów. Międzynarodowa wystawa 
Kotów rasowych odbyła się w week-
end 23-24 kwietnia. Hala Gminnego 
ośrodka sportu i rekreacji stała się 

areną rywalizacji i wybiegiem mody 
zarazem. zawodnicy wdzięczyli się 
przed jurorami, wymieniając zalot-
ne mruknięcia i kąśliwe fuknięcia. 
z kolei hodowcy zaopatrywali się 
w produkty branżowe i dzielili się 
doświadczeniami. AM 

Kocie mistrzostwa
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8 BuK, KomorniKi

Konkurs cieszył się sporym zain-
teresowaniem. wpłynęło aż  156 
propozycji kwalifikacji dziecię-
cych i  młodzieżowych z  76 szkół 
i  placówek edukacyjnych. z  tego 
grona zakwalifikowano 91 propo-
zycji kwalifikacji, spośród których 
wybrano 16 zwycięskich propo-
zycji, w  tym 8 w  kategorii szkoła 
podstawowa. wśród tych 8 najlep-
szych prac znalazły się dwie prace 
uczniów z plewisk:

• praca zespołowa pod nazwą 
„kwalifikacja HuMor MaN” 
Marharyty Budzko, Marty skar-
beckiej, Mai skiby i  Hanny szu-
frajdy oraz

• praca indywidualna pod nazwą 
„kwalifikacja specjalista Me-
DialNy” jacka lisowskiego. 

Konkurs był trzyetapowy. pierw-
szym etapem było wymyślenie 
kwalifikacji zgodnie ze  zintegro-
wanym systemem Kwalifikacji. 

za pomocą formularza uczniowie 
opisali wymyślone przez siebie 
kwalifikacje oraz zaprojektowali 
znak graficzny kwalifikacji (logo). 
w  drugim etapie autorzy kwali-
fikacji oraz ich koleżanki i  kole-
dzy zaproszeni do projektu wzięli 
udział w  warsztatach   on – line 
Design thinking. warsztaty mia-
ły charakter zabawowy, niemniej 
jednak wymagały od uczestni-
ków zaangażowania, skupienia 

i  kreatywności. przeprowadzili je 
doświadczeni eksperci instytutu 
Badań edukacyjnych. w  efekcie 
uczniowie opracowali opis odzna-
ki zgodnie ze standardem aplikacji 
odznaka+. 

ostatecznie zdefiniowana kwa-
lifikacja zostanie wpisana na ofi-
cjalną ogólnopolską listę, a  szkoła 
otrzymała atrakcyjną gratyfikację 
w  postaci dwóch bonów podarun-
kowych o łącznej wartości 4.000 zł. 

ramy czasowe konkursu to listopad 
2021r. – kwiecień 2022r. uczniów 
do konkursu przygotowała szkolna 
doradczyni zawodowa i  nauczyciel-
ka języka niemieckiego ewelina 
wesołowska.   Gratulujemy laure-
atom. Red

szkoła podstawowa nr 2 im. Marii skłodowskiej-curie w plewiskach otrzymała dwie nagrody 
w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez instytut Badań edukacyjnych WY:MYŚL 
KWALIFIKACJĘ, którego celem było opracowanie systemu kwalifikacji

Kreatywni uczniowie z Plewisk
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trwają prace budowlane związane 
z realizacją pierwszego z dwóch eta-
pów budowy ul. Gottlieba Daimlera 
w Komornikach. została wykonana 
część chodników z  kostki betono-
wej, powstaje kanalizacja deszczo-
wa a na jednym z pasów ruchów 
trwa układanie nawierzchni. 

prowadzone roboty powodują 

ograniczenia w ruchu i wymagają 
od kierowców szczególnej uwagi. 
wprowadzono tymczasowy ruch 
wahadłowy. Konieczne jest zacho-
wanie bezpieczeństwa, zwracanie 
uwagi na znaki drogowe, stosowa-
nie się do poleceń osób kierujących 
ruchem. 
Red

zapraszamy na bezpłatne kursy ję-
zyka polskiego na poziomie a1 dla 
osób, które przyjechały z ukrainy 
do powiatu poznańskiego po 24 
lutego.  w przypadku gminy Buk 
termin nadsyłania zgłoszeń został 
przedłużony do 29 kwietnia. to 
kolejna forma wsparcia oferowana 
przez powiat poznański.  

– lekcje są całkowicie bezpłatne, 
sfinansujemy je w całości. Dzięki 
dobrej współpracy z gminami lokal-
ne samorządy zapewnią miejsce na 
przeprowadzenie zajęć – tłumaczy 
jan Grabkowski, starosta poznań-
ski.  

przypomnimy, że kursy prze-
znaczone są tylko dla osób pełno-
letnich, mieszkających w gminach 
powiatu. właśnie na jego zlecenie 
organizowane są one przez Funda-
cję centrum Badań Migracyjnych 
z siedzibą w poznaniu. rozpoczną 
się po 22 kwietnia i będą trwać oko-
ło 2,5 miesiąca. 

to jedna z wielu inicjatyw powia-
tu poznańskiego w ramach wspiera-
nia uchodźców. – 3 tony najbardziej 
potrzebnych rzeczy przyjechały 
z zaprzyjaźnionego Hanoweru i tra-
fiły do naszych gmin. rozdaliśmy 

środki higieniczne, kołdry, koce, 
łóżka polowe czy kosmetyki – wspo-
mina jan Grabkowski. – Do urzę-
dów gmin, punktu informacyjnego 
na poznańskim pKp, do starostwa 
czy powiatowego urzędu pracy 
trafiły ulotki w językach: polskim, 
ukraińskim i rosyjskim z dokładną 
informacją gdzie uchodźcy mogą 
szukać wsparcia. ponadto ucznio-
wie technikum gastronomicznego 
oraz szkoły branżowej swarzędz-
kiej „jedynki” prowadzonej przez 
powiat przygotowują posiłki dla 
uchodźców z ukrainy.

w celu zgłoszenia się na kurs ję-
zyka polskiego należy kliknąć w link 
oznaczony nazwą gminy, w któ-
rej aktualnie mieszkają ukraińcy. 
w przypadku gminy Buk nabór zo-
stał przedłużony do 29 kwietnia. 

Buk https://forms.gle/agB-
fd5v3cplVB2aD9

więcej informacji na www.po-
wiat.poznan.pl. 

poniżej dodatkowo ogłoszenia 
o kursie:

Język ukraiński
Запрошуємо на безкоштовні 

курси польської мови на рівні А1 

для осіб, які приїхали до Польщі 
з України після 24 лютого. Курси 
доступні лише для дорослих осіб, 
які проживають у зазначених 
місцевостях.  Розпочнуться курси  
після 22 квітня і триватимуть  
приблизно 2,5 місяця та 
відбуватимуться у  визначених 
місцевостях. Щоб подати заявку 
на курс, будь ласка, перейдіть 
за посиланням, зазначте назву 
ґміни, в якій ви зараз проживаєте. 

Запрошуємо!

Język rosyjski
Приглашаем на бесплатные 

курсы польского языка на 
уровне А1 для лиц, приехавших 
в Польшу из Украины после 24 
февраля. Курсы предназначены 
только для взрослых, 
проживающих в вышеуказанных 
гминах. Курсы начнутся после 22 
апреля, продлятся примерно 2,5 
месяца и  будут проводиться  в 
определенных местностях. Чтобы 
подать заявку на курс, нужно 
перейти по  ссылке, отметить  
название  гмины, в которой вы 
проживаете  в настоящее время.  

Приглашаем!

Przebudowują 
ul. Gottlieba Daimlera

Przedłużenie terminu kursu języka 
polskiego w Buku
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o gminie Komorniki
czytaj także na

naszglospoznanski.pl
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Gmina Buk otrzymała 54.000 zł na 
„remont pomieszczeń Miejsko-
-Gminnego ośrodka Kultury – sali 
prób oraz magazynu”. Dofinanso-
wanie zostało przyznane z samorzą-
du województwa wielkopolskiego 
w ramach drugiej edycji programu 
„Kulisy kultury”, na realizację któ-
rego przyznano 3 mln zł.

program „Kulisy kultury”, któ-
ry powstał z inicjatywy samorządu 
województwa wielkopolskiego ma 
wspierać realizację zadań związa-
nych z poprawą i rozwojem infra-
struktury kulturalnej w regionie. 
podczas tej edycji 44 zadania (in-
westycyjne i remontowe) uzyskały 
dofinansowanie.

wśród nich MGoK otrzymał do-
tację w wysokości  54.000 zł. przed 
ubieganiem się o fundusze, środki 
finansowe na realizację projektu 
należało zabezpieczyć w budżecie 
gminy. w ramach inwestycji planu-
je się wyremontować pomieszczenie 
znajdujące się w przyziemiu budyn-
ku MGoK – tam właśnie powstanie 
sala prób dla zespołów muzycznych 
z zapleczem magazynowym. Ko-
nieczna jest gruntowna moderni-
zacja tej części obiektu, w ramach 
której pomieszczenie będzie wygłu-
szane poprzez montaż na ścianach 
okładziny dźwiękochłonnej. ponad-

to wymieniona zostanie istniejąca 
stolarka drzwiowa, instalacja elek-
tryczna oraz oświetleniowa, a także 
planuje się zamontować instalację 
klimatyzacyjną z uwagi na lokaliza-
cję i przeznaczenie pomieszczenia. 

w ramach inwestycji wykonane 
zostaną prace ogólnobudowlane 
m.in. szpachlowanie, gruntowa-
nie, malowanie oraz prace insta-
lacyjne. inwestorem zadania jest 
miasto i gmina Buk, a podmiotem 
odpowiedzialnym za jego realizację 
będzie Miejsko-Gminny ośrodek 
Kultury. jest to już druga dotacja 
dla MGoK w ramach programu 
„Kulisy kultury”. pierwsza, w roku 
ubiegłym, w wysokości 94.000 zł, 
została przeznaczona na przebudo-
wę schodów zewnętrznych.

– sam pomysł, a dziś już wiemy, 
że inwestycja, to odpowiedź na kie-
rowane do nas zapytania od mło-
dych ludzi z terenu miasta i gmi-
ny, którzy chcieli mieć możliwość 
odbywania prób swoich zespołów 
w miejscu niebędącym uciążliwym 
dla domowników czy sąsiadów – 
wyjaśnia agnieszka skałecka, dy-
rektor Miejsko-Gminnego ośrodka 
Kultury. – okazało się, że mamy 
w przyziemiu takie miejsce, które 
możemy na taką działalność prze-
znaczyć.  IDW, EWA

BuK 
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wydarzenie, zorganizowane na po-
czątku kwietnia przez władze mia-
sta i gminy Buk przy wsparciu Miej-
sko-Gminnego ośrodka Kultury, 
adresowane było do mieszkańców 
oraz obywateli ukrainy, którzy ucie-
kając przed wojną, w Buku i okolicy 
znaleźli bezpieczne schronienie. 

aby dodać gościom otuchy i nieść 
nadzieję na pokój, kiermasz otwo-
rzyły dziewczyny z klubu uKs Bu-
kowia i zatańczyły słynną „belgijkę” 
– dziewczyny tańczą ją przed każ-
dym meczem i jest to taniec zwy-
cięstwa. w organizację kiermaszu 
zaangażowało się wiele podmiotów 
i ludzi wielkich serc. podopieczni 
Świetlicy Środowiskowej strefa 
wyobraźni prowadzili warsztaty 
układania palm wielkanocnych. 
zadbano o to, aby palmy miały ak-
centy polskie i ukraińskie – dlatego 
też kwiatki były w barwach białych, 
czerwonych, niebieskich i żółtych. 
Każdy mógł samodzielnie zrobić 
i zabrać ten świąteczny akcent ze 
sobą. 

Dom Dziennego pobytu „pogod-
na jesień” działający przy bukow-
skim ośrodku pomocy społecznej 
przygotował kiermasz wykonanych 
wcześniej ozdób wielkanocnych 
oraz raczył przybyłych muzyczny-
mi występami na żywo przy akom-
paniamencie akordeonu piotra 
Gorońskiego. wolontariusze ze 
szkoły podstawowej również wy-
stawili ozdoby świąteczne zrobione 
specjalnie na to wydarzenie. Nie za-
brakło i harcerzy z zHp Buk, którzy 
przy wsparciu pań z ukrainy ugoto-
wali smaczne pierogi oraz barszcz 
ukraiński. roztańczona pani cho-
reograf Magdalena Kluj zapraszała 
zebranych do nauki tańców wielo-
kulturowych, a niezastąpiona pani 
Michalina targosz do samego koń-
ca malowała buźki polskim i ukraiń-
skim dzieciakom. całości dopełniły 
zabawy oraz animacje prowadzone 
przez poznańskich animatorów 
z Happy panda. choć było wietrz-
nie, to słonecznie! IDW

Kolorowo, bajkowo, animacyjnie i smacznie, tak w kilku 
słowach scharakteryzować można charytatywno-integracyjny 
kiermasz wiosenny w Parku Sokoła „Buk dla Ukrainy”

Kiermasz wiosenny

Program uroczystości: 
1. zbiórka delegacji i pocztów 
sztandarowych – godzina 10:15, ul. 
ratuszowa w Buku.
2. przemarsz na plac stanisława 
reszki pod pomnik Bohaterów zie-
mi Bukowskiej.
3. Hymn państwowy.
4. złożenie wieńców i wiązanek.
5. odczytanie preambuły Konstytu-

cji 3 Maja.
6. przemówienie burmistrza.
7. przedstawienie sylwetek „zasłu-
żonych dla miasta i gminy Buk”.
8. wręczenie wyróżnień.
9. uroczysta msza św. w intencji oj-
czyzny.
10. poczęstunek dla pocztów sztan-
darowych i delegacji w kawiarni 
przy kinie.

Sala prób dla rocka

Obchody Święta 
Konstytucji 3 Maja

informacji z gminy Buk
szukaj także na

naszglospoznanski.pl
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10 Kostrzyn

trwa budowa świetlicy wiejskiej w 
czerlejnie. wartość inwestycji to 
1  168  500. Dofinansowanie z rzą-
dowego Funduszu inwestycji lokal-
nych w ramach wsparcia dla gmin 
popegeerowskich w wysokości 400 

tysięcy złotych. inwestycja realizo-
wana jest z wniosku radnej Beaty 
Knopkiewicz oraz sołtys agnieszki 
augustyn i rady sołeckiej sołectwa 
czerlejno. 
ŁS

20 kwietnia w Miejsko-Gminnym 
ośrodku Kultury w Kostrzynie od-
były się iii warsztaty Kulinarnych 
tradycji i rękodzieła. uczestnicy 
degustowali przygotowane ba-
beczki „paska”, które wcześniej 
wspólnie udekorowali. po słod-
kościach przyszedł czas na drugą 
część – rękodzielnictwo. tym razem 
przy współpracy z gospodyniami 
z KGw w Gułtowach, uczestnicy 
wykonywali ozdoby z jajek i wstą-
żek, dekorując stoły. jak co tydzień 
spotkanie cieszyło się sporym zain-
teresowaniem i było okazją do inte-
gracji oraz wymiany doświadczeń. 
zapraszamy na kolejne warsztaty 
w środę o 17 w sali „Kostrzynianka” 
Miejsko-Gminnego ośrodka Kultu-
ry. organizatorami wydarzenia są 
Koło Gospodyń wiejskich w trzeku 
wraz z gminą Kostrzyn oraz MGoK 
w Kostrzynie. ŁS

Warsztaty 
polsko-ukraińskie

Największa inwestycja kanalizacyjna

w urzędzie Miejskim w Kostrzynie 
podpisano umowę między wyko-
nawcą firmą perfecta robert Gą-
siorek a gminą Kostrzyn na zadanie 
pn. „Kompleksowa budowa i mo-
dernizacja dróg na terenie gminy 
Kostrzyn szansą na rozwój gminy, 
poprawę jakości życia i bezpieczeń-
stwa mieszkańców”. 

zamówienie zostało podzielone 
na dwie części: „Budowa i moder-
nizacja sieci gminnych ulic: wiosny 
ludów, Dunikowskiego, orzeszko-

wej, Fiołkowej, Krokusowej, lilio-
wej, aleja 3-go Maja, Kwiatowej, 
witosa i akacjowej w Kostrzynie” 
oraz „Budowa i modernizacja sieci 
gminnych ulic: chrobrego, estkow-
skiego, rzemieślniczej, prętkow-
skiego oraz parkingu przy MGoK w 
Kostrzynie”. łączna wartość zada-
nia to aż 13 490 230,04! 

inwestycja dofinansowana z pro-
gramu rządowy Fundusz polski 
ład: program inwestycji strate-
gicznych. w podpisaniu umowy 

uczestniczyli: burmistrz gminy Ko-
strzyn szymon Matysek, zastępca 
burmistrza waldemar Biskupski, 
przewodniczący rady Miejskiej 
Grzegorz Banaszak, radni: piotr 
Hojeński, przemysław Kubiak, ar-
tur wojciechowski, przemysław Ku-
biak, Mikołaj stasinski, kierownik 
wydziału rozwoju Daniel lewicki 
oraz przedstawiciele wykonawcy 
– firmy perfecta: robert Gąsiorek 
oraz Krzysztof Gamalczyk. 
ŁS

podpisano umowę na realizację 15 ulic w Kostrzynie

Inwestycja za ponad 
13 milionów złotych
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o gminie Kostrzyn czytaj także na 
naszglospoznanski.pl
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trwa największa inwestycja kanali-
zacyjna w historii gminy Kostrzyn, 
czyli budowa kanalizacji sanitarnej 
w siekierkach. ponad 4,5 kilometra 
sieci kanalizacyjnej i przyłącza do 
prawie 300 nieruchomości. umoż-
liwi ona podłączenie jeszcze ponad 
250 kolejnych nieruchomości. 

zakres zadania to ulice: sosno-
wa, Grabowa, wierzbowa, Brzozo-

wa, Klonowa, akacjowa, Kasztano-
wa, Świerkowa, Dębowa, lipowa 
i Bukowa. Na wszystkich ulicach 
odtworzenie drogi po budowie ka-
nalizacji będzie wykonane w na-
kładce asfaltowej.

łączna wartość budowy kanaliza-
cji i odtworzeni asfaltowych wynie-
sie ponad 7 milionów złotych. 
SM

Budowa świetlicy w Czerlejnie
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KórniK

w poprzednią sobotę seniorskie 
indeksy zostały uzupełnione o ko-
lejne wpisy. po ponad dwuletniej 
przerwie uniwersytet trzeciego 
wieku wznowił działalność. tym 
razem kórniccy słuchacze zasiedli 
w „uczelnianych ławach” Domu in-
tegracji Międzypokoleniowej. pre-
lekcje wygłosili dla nich: burmistrz 
miasta i gminy Kórnik przemysław 
pacholski oraz psycholog kliniczny 
Nina przybylska.

spotkania u3w wracały w wielu 
rozmowach i wspomnieniach senio-
rów gminy Kórnik. Działalność uni-
wersytetu, przed wybuchem pande-
mii, cieszyła się dużą popularnością 
i zainteresowaniem, dlatego też in-
formacja o możliwości kontynuowa-
nia wykładów została przyjęta z du-
żym entuzjazmem. pierwsza część 
spotkania poświęcona była miastu. 
„Kórnik 2022” - taki tytuł miał wy-
kład włodarza gminy. Burmistrz 
wprowadził słuchaczy w zagadnie-
nia związane z budżetem miasta i 
gminy, a także planowanymi oraz 

realizowanymi inwestycjami. senio-
rzy mogli poznać zawiłości i specyfi-
kę działalności samorządowej, mieli 
też okazję dopytać o interesujące ich 
zagadnienia.

Druga część spotkania dotyczyła 
radości życia w każdym wieku. pani 
psycholog zachęciła uczestników 
do refleksji nad własną definicją 
radości i odkrywania jej indywidu-
alnych źródeł. Dostrzegania małych 
przyjemności w tym, co nas otacza, 
co pozornie wydaje się zwykłą co-
dziennością. podkreśliła wartość i 
znaczenie kontaktu z drugim czło-
wiekiem.

interesujące tematy oraz wspa-
niała atmosfera podczas wykładów 
kórnickiego uniwersytetu trzecie-
go wieku sprawiły, że czas sobotnie 
przedpołudnie upłynęło w mgnieniu 
oka, pozostawiając lekki niedosyt i 
apetyt na więcej.

serdecznie zapraszamy zatem na 
kolejne spotkanie u3w, które odbę-
dzie się w sobotę 14 maja. szczegóły 
wkrótce! WKS

rower staje się coraz bardziej po-
pularnym środkiem komunikacji, 
a także turystyki i rekreacji. Na jed-
nośladzie można jeździć w każdym 
wieku, a szczególnie chętnie korzy-
stają z niego seniorzy. z myślą o tej 
grupie powstał „jakiś czas temu” 
projekt „rower dla seniora” w gmi-
nie Kórnik.

celem projektu było zebranie 
starych, niepotrzebnych rowerów, 
wyremontowanie ich i bezpłatne 
przekazanie seniorom. udało się 
zebrać 15 rowerów różnych typów, 
wymagających różnorodnych na-
praw. w pierwszej kolejności, przy 
współpracy z Volkswagen Group 
polska w poznaniu, seniorzy ze sto-
warzyszenia „wspaniała siódemka” 
z Kórnika, rozebrali i oczyścili rowe-

ry, a strażacy z Vw pomalowali je na 
piękny żółty kolor.

Niestety, nie doszło do przeka-
zania jednośladów w użytkowanie 
ponieważ niezbędna była naprawa 
i wymiana wielu elementów, by 
rowery były w pełni sprawne i bez-
pieczne. poszukiwania środków 
finansowych na niezbędny remont 
zakończyły się powodzeniem i uzy-
skaniem grantu ze stowarzyszenia 
polska 2050. otrzymane pieniądze 
wystarczyły  na zakup niezbędnych 
części rowerowych dla 10 rowe-
rów, które najbardziej nadawały 
się do jazdy. Naprawy jednośladów 
podjął się wojciech Górski (ser-
wis rowerowy w Kórniku), który 
wszystkie prace wykonał nieod-
płatnie.

wydarzenia ostatnich tygodni 
związane z wojną w ukrainie i ma-
sowym osiedlaniem się uchodźców 
w polsce, i w kórnickiej gminie, 
nieco zmodyfikowały cel projek-
tu. okazało się, że wielu przybyszy 
z ukrainy boryka się z problemami 
komunikacyjnymi, które w łatwy 
sposób można rozwiązać poprzez 
posiadanie roweru. w związku 
z tym rowery trafią do potrze-
bujących seniorów, a także osób 
z ukrainy, a na co dzień będą „sta-
cjonować” w Domu integracji Mie-
dzypokoleniowej.

oficjalne zakończenie projektu 
nastąpiło w 30 marca i przekazaniu 
pierwszego roweru potrzebującej 
osobie (pani saszy). 
Jarosław Janowski

U3W wznowił działalnośćRower dla seniora
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wśród stypendystów są utytułowa-
ni młodzi kolarze z uKs jedynka, 
w tym olimpijczycy Nikol płosaj 
i patryk rajkowski (wyróżnionego 
reprezentował podczas gali ojciec). 
stypendia otrzymali też zawodnicy 
taekwondo z klubów uKs tKD Kór-
nik, uKs oaza Kórnik, uKs szakal 
robakowo, azs awF warszawa 
i azs awF poznań, wioślarze i ka-
jakarze z uKs Dwójka Kórnik i Ks 
posnania, szachiści i warcabiści 
z MuKs wieża Kórnicka, unikho-
keistki z radzevi radzewo, hokeista 
na trawie z uKs swarek swarzędz, 
piłkarz akademii reissa i koszyka-
rze z MuKs poznań.

w uroczystości udział wzięli za-
wodnicy i ich rodzice, trenerzy, kibi-
ce a także wiceburmistrz sebastian 
wlazły oraz członkowie rady sportu 
jarosław janowski i wojciech Kieł-
basiewicz. ŁG

11 kwietnia burmistrz Kórnika przemysław pacholski, podczas gali w oazie, wręczył stypendia i nagrody 
sportowe młodym sportowcom, a także trenerom kórnickich klubów

Stypendia i nagrody sportowe
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o gminie Kórnik czytaj także na  
naszglospoznanski.pl

Na zdjęciu osoby zaangażowane w realizację projektu: członkowie Klubu Radnych Polska 2050, D. Bucz-
kowska, A. Wiśniewska i J. Janowski, mechanik Wojciech Górski oraz przewodnicząca stowarzyszenia 
„Wspaniała Siódemka” radna M. Pawlaczyk. Fo
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w uzarzewie przy ul. Kasztanowej 
zbudowane zostało wielofunkcyjne 
boisko sportowe. obiekt został ofi-
cjalnie odebrany i oddany do użytku 
14 kwietnia. zaraz po tym jak bur-
mistrz swarzędza Marian szkudla-
rek przekazał sołtysowi adrianowi 
suchomskiemu klucze do boiska 
(plus kilka piłek, w tym jedna lecha 
poznań), boisko zostało wypróbo-
wane przez młodych mieszkańców 
sołectwa. zgodnie potwierdzili, że 
„o to właśnie chodziło”...

Boisko otrzymało nawierzch-
nię poliuretanową i posłuży do gry 
w siatkówkę, tenisa, koszykówkę 
oraz piłkę ręczną, zostało ogrodzo-
ne i wyposażone w 6-metrowe pił-
kochwyty oraz oświetlenie. wokół 

posadzono wokół zieleń, ustawiono 
ławki i kosze na śmieci, powstał też 
parking dla 9 samochodów osobo-

wych (w tym 1 miejsce dla osoby 
niepełnosprawnej). Koszt wyniósł 
927.075,60 zł. MW

swarzędz

Na ukończeniu jest rozbudowa 
szkoły podstawowe nr 1 w zalase-
wie (gm. swarzędz). trwają już tyl-
ko ostatnie prace wykończeniowe. 
w sześciu nowych salach lekcyj-
nych ustawiane są meble, montowa-
ne tablice i pozostałe wyposażenie. 
z nowych pomieszczeń wymienić 
trzeba jeszcze gabinety logopedy 

i pielęgniarki, obszerną świetlicę, 
dwie szatnie i, oczywiście, łazienki 
oraz toalety.

teren wokół został uporządko-
wany, zadbano o nową zieleń. Bar-
dzo przydaje się nowy parking dla 
uczniów – może pomieścić aż 165 
rowerów. 
MW 

wkrótce rozpocznie się pierwszy 
etap rozbudowy ul. Katarzyńskiej 
(od ul. swarzędzkiej do ul. promyk) 
w Gruszczynie. przetarg na wyko-
nawstwo wygrała firma infradrog 
chodzież sp. z o.o. Na sfinanso-
wanie tej inwestycji gmina swa-
rzędz ma otrzymać 13.693.000 zł 
z rządowego Funduszu polski ład. 
cała inwestycja obejmuje przebu-
dowę drogi o długości 1087,77m. 
powstanie tam asfaltowa jezdnia 
o szerokości 6 m, ścieżka rowerowa 
o szerokości 2,5 m (nawierzchnia 
asfaltowa), chodnik o szerokości 1,5 
m do 2,0 m o nawierzchni z kostki 
betonowej, kanał deszczowy, oświe-
tlenie typu leD, nowa sieć wodo-
ciągowa z przyłączami, zbudowane 
zostaną brakujące przyłącza do 
kanalizacji sanitarnej oraz usunięte 
kolizje elektroenergetyczne i teleko-
munikacyjne. umowa z wykonawcą 
została już podpisana, a termin wy-
konania ustalono na 370 dni.

w wyniku rozstrzygniętego 
konkursu dotyczącego wsparcia 
lokalnych inwestycji drogowych 
w ramach rządowego Funduszu 
rozwoju Dróg (edycja 2022) gmina 
swarzędz otrzymała  dofinansowa-
nie na budowę ul. polskiej w zalase-
wie (ii etap obejmujący połączenie 
ul. Kórnickiej z ul. Średzką). Na ten 
cel przyznano nam ponad 8,2 mln zł 

i jest to najwyższe dofinansowanie 
w tegorocznej edycji w wojewódz-
twie wielkopolskim. zadanie będzie 
obejmowało m.in. budowę jezdni 
o szerokości 7,0 m wraz ze ścieżką 
rowerową o szerokości 2,0 m, obu-
stronnym chodnikiem oraz 4 przy-
stankami komunikacji miejskiej. 
powstaną również skrzyżowania 
zwykłe z ulicą Niemiecką, szwajcar-
ską i węgierska, a skrzyżowanie ul. 
polskiej z ul. Średzką (2410p) za-
projektowano jako rondo. inwesty-
cja jest kontynuacją zakończonego 

etapu i pomiędzy ulicą planetarną 
a Kórnicką. 

w przetargu na wykonaw-
stwo wpłynęło 5 ofert - najtańszą 
(11.878.308,12 zł) złożyła firma 
Budownictwo Drogowe KruG sp. 
z o.o. i to ona będzie wykonawcą. 
umowa określa termin wykonania 
inwestycji na 210 dni. MW

Burmistrz swarzędza Marian szkudlarek podpisał umowy 
z wykonawcami dwóch dużych inwestycji drogowych, 
na które gmina otrzymała dofinansowanie - rozbudowy 
ul. Katarzyńskiej oraz II etapu budowy ul. Polskiej

Dwie inwestycje
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o gminie swarzędz 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

Tak prezentuje się nowe, niedawno oddane do użytku, rondo u zbiegu 
ulic Polskiej i Kórnickiej. Nadano mu imię: Rondo Powstańców Wiel-
kopolskich Ziemi Swarzędzkiej. 

zakończyła się budowa ul. Górków 
w swarzędzu. jej istniejący wcze-
śniej odcinek został przedłużony do 
ul. Nowy Świat. Docelowo ul. zam-
kowa ma być jednokierunkowa (od 
rynku do ul. Grudzińskiego), a ul. 
Górków będzie stanowić alterna-
tywne połączenie do ul. cieszkow-
skiego.

Nowa jezdnia ul. Górków ma bi-
tumiczną nawierzchnię o szerokości 
5,5 m, a z obydwu stron zbudowane 
zostały chodniki o szerokości 2 m. 

w celu uspokojenia ruchu w ciągu 
ul. Górków zbudowano wyniesione 
skrzyżowanie. zakres prac obejmo-
wał także budowę kanalizacji desz-
czowej, sieci wodociągowej z przy-
łączami oraz kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami. wykonane zostało 
również oświetlenie uliczne.

wykonawcą tej inwestycji była 
firma Budownictwo Drogowe 
KruG sp. z o.o. sp. k., a koszt wy-
niósł prawie 2,2 mln zł. 
MW

Ul. Górków już gotowa

zakończyła się procedura przetar-
gowa dotycząca przebudowy ul. 
wiosennej w paczkowie. wpły-
nęło 7 ofert, a najkorzystniejszą 
– 2.074.041,55 zł - złożyła firma 
Budownictwo Drogowe KruG sp. 
z o.o. powstanie tam porządna ulica 
o długości 0,5 km ulicy i szerokości 
5,3 m z jednostronnym chodni-
kiem. umowę z wykonawcą bur-
mistrz Marian szkudlarek podpisał 
14 kwietnia. Do jesieni inwestycja 
będzie gotowa, gdyż termin wyko-

nania określono na 150 dni od daty 
podpisania umowy.

Mieszkańców paczkowa po-
winna ucieszyć też wiadomość, że 
płyty drogowe, które leżą dziś na 
około 300-metrowym odcinku ulicy 
wiosennej, ułożone zostaną na są-
siedniej ul. rolnej. Na przebudowę 
ulicy wiosennej gmina swarzędz 
otrzymała ponad 1 mln zł rządowe-
go Funduszu rozwoju Dróg (edycja 
2022). 
MW

Milionowe dofinansowanie

Nowe boisko w Uzarzewie
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Szkoła rozbudowana
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Dom Kultury w stęszewie przygoto-
wał w maju dwa wydarzenia w hali 
widowiskowo-sportowej. pierwsze 
z nich to koncert zespołu Bacia-
ry (sobota, 14 maja godz. 18:00), 
a drugie to występ igora Kwiatkow-
skiego pt. „tylko śmiech nas ocali” 
(sobota, 28 maja, godz. 19:00). 
trwa sprzedaż biletów.  

zespół Baciary powstał w 2002 
roku na podhalu. założony został 
przez andrzeja i janusza Body. Na-
tychmiast zyskał sławę, dzięki swo-
jemu nowoczesnemu podejściu do 
grania, czasami już zapomnianych, 
melodii śpiewanych dawno temu 
przez naszych dziadków czy ro-
dziców. skład zespołu zmieniał się 
na przestrzeni lat. Do najbardziej 
znanych i lubianych utworów nale-
żą: „Żyje się raz”, „oczy zielone”, 
„Nic do stracenia”, „jak się bawią 
ludzie”. trochę popa, rocka, biesia-
dy, trochę disco, trochę muzycki na 
góralską nutę z charakterystycznym 
góralskim dialektem, hej! ciekawe 
połączenia i właśnie to oryginalne 
podejście do muzyki tanecznej, to 
jeden z czynników, które sprawiły, 
że Baciary osiągnęli sukces.

z kolei igor Kwiatkowski to 
artysta niezrównany w swej wy-
obraźni i umiejętnościach paro-
dystycznych, od lat zaskakujący 
nowymi kreacjami, które bawią 
i zjednują sobie sympatię tysięcy 
widzów.

Dzięki wyjątkowemu tempera-
mentowi oraz umiejętności wni-
kliwej obserwacji otaczającego go 
świata igor Kwiatkowski z powo-
dzeniem powoływał do życia orygi-
nalne i niezatarte postacie, takie jak 
Mariolka, Kryspin czy jacek Balce-
rzak, których perypetie z zapartym 
tchem i śmiechem do łez śledziła 
cała polska!

program który zaprezentuje 
w stęszewie wyróżnia się błyskotli-
wym humorem, żartami z najwyż-
szej półki, aktualnością i niemal 
namacalnym kontaktem z publicz-
nością. całość, jak zawsze utrzyma-
na w dobrym tonie, daleka jest od 
satyry politycznej i tematów religij-
nych

Bilety na oba wydarzenia można 
nabyć w sekretariacie Domu Kul-
tury w stęszewie lub na bilety24.pl. 
Red

stęszew

w niedzielny poranek, 10 kwiet-
nia, przy ul. Kościelnej w stęszewie 
odbył się jarmark wielkanocny. 
tradycyjnie patronat nad tym wy-
darzeniem objął burmistrz gminy 
stęszew

stęszewski jarmark wielkanocny 
cieszy się od wielu lat dużym zain-

teresowaniem. tak też było i w tym 
roku. Mieszkańcy dopisali i  chęt-
nie odwiedzali stoiska podziwiając 
ozdoby wykonane przez uczniów 
gminnych szkół, rodziców i nauczy-
cieli. Na stołach nie zabrakło m.in.   
świątecznych stroików, kolorowych, 
ręcznie ozdabianych pisanek, barw-

nych palm wielkanocnych czy też 
rękodzieła. warto dodać, że wielo-
barwne, świąteczne ozdoby zostały 
wykonane z niezwykłą starannością 
i  wielkim sercem - a  wszystko to 
w szczytnym celu! 

całkowity dochód zostanie 
przeznaczony na pomoc dzieciom 

z  ukrainy, które   przebywają obec-
nie na terenie naszej gminy, a  nie 
mają jeszcze uregulowanej sytuacji 
prawnej. 

Dzięki ofiarności mieszkańców 
oraz efektownym i nie raz pomysło-
wym ozdobom wielkanocnym jakie 
przygotowali uczniowie z  pomocą 

rodziców i nauczycieli, udało się ze-
brać ponad 8 tys. zł.

wszystkim serdecznie dziękuje-
my i widzimy się za rok! Red

Stęszewski Jarmark Wielkanocny

o gminie stęszew czytaj także na  
naszglospoznanski.pl

Baciary i Igor Kwiatkowski wystąpią w Stęszewie
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Mamy bilety | Dla naszych czytelników mamy po jednym dwuosobowym zaproszeniu na każde z tych wydarzeń. jak je zdobyć? szczegóły na naszglospoznanski.pl.
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zgodnie z podpisaną w warsza-
wie umową Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego prze-
znaczy na budowę nowej siedziby 
teatru Muzycznego 110 mln zł. po-
zostałe pieniądze będą pochodziły 
z budżetu miasta poznania. ponad-
to MKiDN przez najbliższe cztery 
lata będzie wspierać teatr dotacjami 
na działalność bieżącą w wysokości 
1,5 mln zł rocznie.

teatr Muzyczny będzie wspólną 
instytucją kultury miasta poznań 
i MKiDN   w trakcie realizacji in-
westycji: od momentu podpisania 
umowy do 31 grudnia 2025 roku. 

– czasowe współprowadzenie 
teatru Muzycznego pozwoli w peł-
ni wykorzystać jego potencjał arty-
styczny, a także zrealizować długo 
oczekiwaną inwestycję – zaznacza 
jacek jaśkowiak, prezydent pozna-
nia. – już teraz teatr przyciąga nie 
tylko poznanianki i poznaniaków, 
ale również publiczność  z całego re-
gionu. jestem przekonany, że nowa 
siedziba pozwoli na dalszy rozwój 
teatru i otworzy przed nim nowe 
możliwości, co z kolei sprawi, że do 
poznania będą przyjeżdżać widzo-
wie z całej polski. 

jak zaznacza wicepremier oraz 
minister kultury i dziedzictwa na-
rodowego prof. piotr Gliński, teatr 
Muzyczny w poznaniu jest 16. z 31. 
instytucji artystycznych, które mi-
nisterstwo od 2016 roku bierze na 
tzw. współprowadzenie. 

– Mamy długą listę czekujących 
na kolejne współprowadzenia – 
mówi wicepremier. – w przypadku 
poznania władze lokalne, posłowie 
z wielkopolski przez lata zabiegali 
o to, by to właśnie teatr Muzyczny 
był współprowadzony przez resort 

kultury. jednym z podstawowych 
kryteriów podjęcia tej decyzji był 
poziom artystyczny i znaczenie kul-
turowe tej instytucji. Nie mieliśmy 
wątpliwości, że wyróżnia się ona na 
tle innych i zasługuje na wsparcie – 
dodał.

o potrzebie przeprowadzki do 
nowego obiektu mówi się od kil-
kudziesięciu lat. obecnie teatr 
Muzyczny działa w dawnej sie-
dzibie Gestapo przy ul. Niezłom-
nych. ciasny i nieprzystosowany 
budynek mocno utrudnia pracę 
twórcom. tylko dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu realizatorów udaje 
się tworzyć produkcje, wykorzystu-

jąc każdy centymetr zastanej prze-
strzeni.

– to jest ten moment, kiedy do-
myka się ważny etap inwestycji. 
teatr ma zapewnione finansowanie 
budowy długo wyczekiwanej nowej 
siedziby – mówi przemysław Kieli-
szewski, dyrektor teatru Muzycz-
nego w poznaniu. – Miejsce, w któ-
rym ona powstanie, jest wyjątkowe. 
zbieg ulic Święty Marcin i skośnej 

jest znakomicie skomunikowanym 
samym sercem poznania. to po-
zwoli nam z jednej strony służyć 
mieszkankom i mieszkańcom całe-
go powiatu i metropolii, a z drugiej 
przyciągać do centrum poznania 
od 250-300 tysięcy osób rocznie.

pod koniec ubiegłego roku nowa 
siedziba teatru uzyskała pozwolenie 
na budowę. obecnie trwają pra-
ce nad projektem wykonawczym, 

a pod koniec 2022 roku planowane 
są przetargi na realizację inwestycji. 
Budowa powinna się rozpocząć na 
początku 2023 roku, a zakończyć 
trzy lata później. wówczas widzo-
wie będą mogli zobaczyć pierwsze 
spektakle w nowym budynku.

Nowa siedziba teatru Muzycz-
nego w poznaniu (wraz z zagospo-
darowaniem przylegającego do niej 
terenu) powstanie na podstawie 
wyłonionej w konkursie koncep-
cji architektonicznej. zwycięski 
projekt wykonało atelier loegler 
architekci. jury najwyżej oceniło 
sposób, w jaki obiekt nawiązuje 
do otaczającej go zabudowy oraz 
kształt bryły, który wpisuje się 
w panoramę śródmieścia. zwró-
cono przy tym uwagę na otwartość 
wyrazistej formy, zapraszający 
charakter foyer i estetykę strefy 
wejściowej.

Główną widownię zaprojektowa-
no na 1200 miejsc, co sprawia, że 
będzie to największy teatr muzycz-
ny w polsce. w budynku znajdzie 
się także sala kameralna na około 
300 miejsc, dodatkowa przestrzeń 
dla 150-200 osób oraz restauracja 
i sala bankietowa. 

cały obiekt ma być nowoczesny, 
funkcjonalny, dostosowany do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościa-
mi i zasilany zieloną energią. sąsia-
dujący z teatrem nowoczesny park 
wody i Muzyki, który powstanie 
we współpracy ze spółką aquanet, 
będzie nawadniany deszczówką 
z dachu budynku. w związku z tym 
prowadzone są obecnie zaawanso-
wane rozmowy z pKp o przejęciu 
terenu pod park. trafią tam drzewa 
przesadzone z terenu działki pod in-
westycję.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto poznań podpisali 20 kwietnia umowę 
o współprowadzeniu poznańskiego teatru Muzycznego. Pozwoli to na budowę jego nowej siedziby 
i dalszy rozwój tej instytucji

Krok milowy na drodze do nowej 
siedziby Teatru Muzycznego
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Główną widownię zaprojektowano na 1200 
miejsc, co sprawia, że będzie to największy 
teatr muzyczny w Polsce



15
nr 226 / 25 kwietnia 2022

sport

tym samym podopieczni menadże-
ra tomasza Bajerskiego częściowo 
zrehabilitowali się za minimalną 
porażkę na inaugurację sezonu 
w tarnowie. 

już od początku spotkania był 
widać, kto w tym pojedynku będzie 
rozdawać przysłowiowe karty. po-
wracający po dwóch sezonach prze-
rwy do rywalizacji żużlowcy z Grodu 

staszica byli jedynie tłem dla świet-
nie spasowanych z miejscowym to-
rem poznaniaków. 

z bardzo dobrej strony zaprezen-
towała się cała ekipa „skorpionów”, 
choć na szczególne wyróżnienie 
zasługuje zdobywca największej 
liczby punktów Duńczyk jonas se-
ifert-salk (13 pkt.) oraz junior oli-
vier Buszkiewicz (5+2 pkt.). uwagę 

znacznej części widowni zwróciła 
„rewolucja” punktowa w wykonaniu 
rune Holty. Doświadczony Norweg 
z polskim paszportem zgromadził 
na swoim koncie 12 punktów plus 
2 bonusy. 

w minioną sobotę poznaniacy 
pokonali natomiast w rzeszowie 
texom stal 48:42. zwycięstwo 
okupili kontuzją Holty. Miał on 

najprawdopodobniej wybity bark, 
który w szpitalu został nastawio-
ny. udał się do kliniki w Norwegii, 
gdzie przejdzie szczegółowe bada-
nia.

zapraszamy na kolejny mecz 
domowy specHouse psŻ poznań! 
odbędzie się on najprawdopodob-
niej w niedzielę, 1 maja. więcej 
informacji pojawiać się będzie suk-

cesywnie na naszglospoznanski.pl 
i w redakcyjnych, i w klubowych so-
cial mediach. 

Drużyna specHouse psŻ poznań wysoko pokonała na golęcińskim owalu ekipę Budmax-stal polonia pila 
66:24 w meczu drugiej kolejki 2. Ligi żużlowej

Skorpiony zwycięskie na Golęcinie
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Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

21 kwietnia uczennice szkoły pod-
stawowej nr 1 w Kostrzynie repre-
zentowały gminę oraz powiat po-
znański na Finale rejonu poznań 
teren wschód igrzysk Dzieci szs 
„wielkopolska” w Śremie w mini 
siatkówce czwórek dziewcząt.

reprezentantki gminy Kostrzyn, 
jako wicemistrzynie powiatu, mie-
rzyły się z mistrzyniami powiatu 
średzkiego, gnieźnieńskiego, jaro-

cińskiego oraz wrzesińskiego. 
Dziewczyny podkreśliły swoją 

olbrzymią wolę walki odrabiając 
straty w ostatnim meczu z 6:10 i 
wygrywając ostatecznie w tie-bre-
aku 14:12 i awansując do finału 
województwa! 

tym samym sp 1 Kostrzyn zna-
lazła się w najlepszej ósemce szkół 
podstawowych w mini-siatkówce 
czwórek dziewcząt! Gratulujemy 

zawodniczkom i trenerowi i życzy-
my sukcesu w finale wojewódzkim!

skład: julia wojciechowska, 
lena zastawa, alicja Kotarska, 
Maja salomon, Karolina wichtow-
ska, zuzanna pacyna, zuzanna 
Koralewska, lilianna Drożyńska, 
estera Drożyńska, Maja Kaczma-
rek. trener: robert pienczykow-
ski. 
ŁS

SP 1 Kostrzyn w najlepszej ósemce
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