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!

Bardzo atrakcyjnie zapowiada
się tegoroczne Święto Stęszewa.
Więcej na STR. 9

Cleo i Mrozu w Stęszewie
„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

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Wywiad z Jackiem Jaśkowiakiem STR. 4–5

FOT. UMP
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Z DRUGIEJ STRONY

Samorząd terytorialny to MY!
— Największym prezentem z okazji Święta Samorządu Terytorialnego była informacja, że nie będzie
rewolucji w ordynacji wyborczej
przed przyszłorocznymi wyborami
samorządowymi. Oznacza to, że
wójtowie i burmistrzowie pracujący dłużej niż dwie kadencje będą
mogli ubiegać się o reelekcję.
Odetchnęli z ulgą, ale atmosfera
w środowiskach samorządowych
daleka jest od dawnego entuzjazmu.
Eksperci są zgodni, że samorządowcy mają ogromny wpływ na

pozytywne zmiany, jakie dokonały
się w Polsce, w ostatnim ćwierćwieczu. Ich święto było inspiracją
do przeprowadzenia wywiadów
z prezydentem Poznania (s. 4–5)
i starostą poznańskim (s. 8).
Rozmawiali szczerze o sukcesach i problemach, nadziejach
i obawach, Metropolii i własnych
emocjach.
Jacek Jaśkowiak wprowadza
komunikacyjną rewolucję, która
jeszcze rok temu była bardzo
krytykowana nawet przez kolegów

Samorząd to
nasze prawa,
to wspólnota
Ireneusz Antkowiak
dziennikarz
i.antkowiak@naszglospoznanski.pl

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

z własnej partii, dzisiaj słychać
coraz więcej pozytywnych opinii ze
strony mieszkańców. Jan Grabkowski widzi szanse w realizacji
strategii aglomeracji poznańskiej.
Przedstawicielom lokalnych
władz życzymy zrealizowania
wyborczych obietnic i satysfakcji
oraz przypominamy niezwykle aktualne słowa prof. Teresy Rabskiej:
„Samorząd to nie burmistrz, rada
gminy, urzędnik, władza – samorząd to MY, to nasze prawa, to
wspólnota”.
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działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo
i skutecznie zareklamować swoje towary czy usługi?
Zapraszamy do reklamy w Naszym Głosie Poznańskim.
Twoja reklama traﬁ do 20.000 mieszkań!
Kontakt z Biurem Reklamy? 691-895-296

relacje i galerie zdjęć z wydarzeń
w Poznaniu i 19 okolicznych gminach

Kalendarium
2/3 czerwca
PIĄTEK / SOBOTA

• W Muzeum A. Fiedlera
w Puszczykowie odbędzie się
„Orinoko nad Wartą!” Program
pierwszego dnia: g. 18 Birma
(wykład Artur Brzyski), g. 19
– Baby na Madagaskar! (Aga
Graduszewska & Anna i Kalina
Mizgajskie); 3 czerwca: od g.
14 warsztaty – taki Podróżniczy
Dzień Dziecka – bębny, indiańskie tańce, totemy, masajskie
tarcze i spódniczki – czyli coś
dla chłopaka i dziewczyny, od
g. 15 – ﬁlmy, pokazy, prelekcje.
Będzie i pustynia, i dżungla,
i Turcja, i na koniec słodka
Armenia! Wszystkie atrakcje
gratis, wstęp do muzeum 8 zł.

3 czerwca
SOBOTA

• Na Noc Bibliotek zaprasza
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (Pl. Wolności 19) w godz.
17.30–22. W tym roku hasło
brzmi Czytanie porusza. A od
wtorku 30 maja czytelnicy będą
mogli czytać książki i gazety
relaksując się na leżakach, na
tarasie biblioteki, w otoczeniu
pięknych drzew i popijając herbatę… Czy można wyobrazić sobie lepsze warunki do czytania?

3 / 4 czerwca
SOBOTA / NIEDZIELA

Zamów reklamę
w Tarnowie Podgórnym

12 VI 20 tys.

ukaże się kolejny
numer Naszego
Głosu Poznańskiego

egzemplarzy wynosi
nakład Naszego
Głosu Poznańskiego

• Zespół disco polo Łobuzy oraz
Stefano Terrazzino gwiazdami
muzycznymi sobotniego i niedzielnego festynu w Buku.

4 czerwca
NIEDZIELA

• Festyn Zielonoświątkowy
odbędzie się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie, w godz. 11–17.

11 czerwca

FOT. AGNIESZKA RZEŹNIK

NIEDZIELA

Teraz ogłoszenie lub reklamę w „Naszym Głosie Poznańskim” można
zamówić także w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 62A (sklep
Dobre Okna), tel. 61 8164 376, 602 150 364.

Z nami możesz
negocjować
ceny reklam!

Wszystkich
zainteresowanych
umieszczeniem
reklamy prosimy
o kontakt!
Tel. 691 895 296

• Gminny Ośrodek Kultury
Sokół w Czerwonaku zaprasza
do Centrum Kultury i Rekreacji
w Koziegłowach na koncert Acid
Drinkers, który odbędzie się 11
czerwca o godz. 19. Bilety w cenie 45 zł (przedsprzedaż) oraz
50 przed koncertem dostępne są
w GOK Sokół, CKiR w Koziegłowach oraz na www.bilety24.pl.
Mamy dla Was dwa bilety! Szukajcie na naszglospoznanski.pl.

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo:
„Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo

• Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.
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TEMAT TYGODNIA

Miał być wiadukt, będzie tunel!
Jak potrzebny jest tam ten obiekt
wiedzą o tym kierowcy, a także pasażerowie samochodów i autobusów
podmiejskich, oczekujący w długich,
nawet półkilometrowych ogonkach,
przed zamkniętym szlabanem.
Zamykany jest on bardzo często,
ze względu na licznie kursujące tam
pociągi na międzynarodowej trasie
E-20 z Poznania do Berlina oraz regionalne do Rzepina i Zielonej Góry,
jak też podmiejskie do Zbąszynka.
Jak wynika z informacji biura rzecznika Starostwa Powiatowego, rogatki na przejeździe opuszczają się
średnio co 15 minut, co oznacza, że
w korkach każdego dnia stoi tu nawet… 20 tysięcy kierowców.
Przejazd ten łączy Junikowo – poznańskie przedmieście z Plewiskami – z rozbudowującymi się osiedlami. Nic więc dziwnego, że kierowcy,
jak też pasażerowie denerwują się,
gdy muszą 15 czy nawet 20 minut
stać w długiej kolejce aut przed zamkniętym szlabanem.
O konieczności budowy bezkolizyjnego przejazdu w tym miejscu
mówi się od lat.
– Powiat poznański wraz z gminą
REKLAMA

Komorniki od lat zabiegał o budowę
bezkolizyjnego przejazdu przez torowisko na linii kolejowej E20. Dziś
korki przed szlabanami kolejowymi
dla podróżujących tą drogą są dokuczliwe i bardzo męczące. Od dziesięciu lat zabiegamy o tę inwestycję
i dziś we współpracy z miastem Poznań i gminą Komorniki możemy
mówić o konkretnej koncepcji –
zaznacza Jan Grabkowski, starosta
poznański.

Bardzo kosztowny wiadukt
Z początku powstała koncepcja
budowy kilkusetmetrowej długości
wiaduktu nad torami. Inwestycja ta
wyceniona została na 180 mln złotych, a obiekt budowany miał być
po północno-zachodniej stronie –
równolegle do ul. Grunwaldzkiej
(pisaliśmy o tym przedsięwzięciu
już we wrześniu 2012 roku). Jednocześnie był też pomysł przedłużenia linii tramwajowej z Junikowa
do Plewisk, z przystankiem, między
innymi przy stacji Poznań–Junikowo. Inwestycja okazała się kosztowna, stąd pojawiła się koncepcja
budowy tunelu – obiektu o około

100 mln złotych tańszego. Za takim
rozwiązaniem opowiadają się teraz
władze Poznania, powiatu poznańskiego, jak i Komornik – w gminie,
w której położone są Plewiska. Zainteresowane tym pomysłem są też
samorządowe władze województwa
wielkopolskiego.
– Wiadukt czy tunel, to rzecz
wtórna, chodzi o to by rozwiązanie
było funkcjonalne – powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
Pieniądze na realizację tego komunikacyjnego
przedsięwzięcia
miałyby w większości pochodzić
z unijnych dotacji, o które będzie
starać się miasto. Pozostałą kwotę
ma zapewnić Starostwo Powiatowe
i gmina Komorniki.
– Jako powiat jesteśmy przygotowani do tego zadania pod względem
ﬁnansowym, a mentalnie już od
wielu lat – dodaje Starosta Grabkowski.

Tunel pilnie potrzebny
W przyszłym roku rozpocząć
się mają prace projektowe budowy
obiektu. Początek realizacji planowany jest w 2019 r., a zakończenie

FOT. ANDRZEJ ŚWIĄTEK

Rzecz dotyczy bezkolizyjnego przejazdu w ul. Grunwaldzkiej,
przecinającego tory kolejowe w rejonie stacji Poznań–Junikowo

trzy lata później. Oznacza to, że
w 2022 roku kierowcy i pasażerowie komunikacji podmiejskiej będą
mogli bezkolizyjnie pojechać tunelem. A jakie on ma zalety, wiedzą
o tym kierowcy, którzy podobnym
obiektem na poznańskim Dębcu
– niedawno otwartym pod torami
kolejowymi (równie ruchliwej trasy
kolejowej Poznań – Wrocław) – bez
przeszkód pokonują ów komunikacyjny węzeł.
Jest też pomysł, o czym informuje
poznański magistrat, by w rejonie
stacji kolejowej zbudowany został
węzeł przesiadkowy dla pasażerów
pociągów i autobusów podmiejskich, jak też duży parking typu:
Park & Ride dla kierowców i pasażerów samochodów, by ci mogli
korzystać ze zbiorowych środków

transportu. Taki zbiorczy przystanek zyskałby jednak na większym
znaczeniu, gdyby przedłużona została linia tramwajowa z Junikowa:
ulicą Grunwaldzką – z obecnej pętli
tramwajowej do stacji Poznań–Junikowo. Nie jest to duża odległość –
niecały kilometr. Dojeżdżające tam
tramwaje z pewnością usprawniłyby
ruch pasażerski.
Po przygotowaniu koncepcji budowy tunelu urzędnicy przedstawią
go Radzie Miasta Poznania. Potem
odbędą się konsultacje z mieszkańcami.

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Poznań jest dla mnie najważniejszy
– Tramwaj na Naramowice to priorytetowe zadanie mojej
prezydentury – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania
Panie prezydencie, czyta pan
opinie na swój temat?

zagraniczne media cieszy mnie
choćby dlatego, że ułatwia kontakt
z zagranicznymi inwestorami.

— Nie.
W takim razie powiemy co piszą.
Obraźliwie: „Lewak, KOD-er,
Tęczowy Jacuś, polityczny
hucpiarz, szkodzi Poznaniowi”
i pozytywnie: „wspaniały, otwarty
prezydent wolnego miasta, nowoczesny, otwarty na świat”. Co
chciałby Pan powiedzieć jednym
i drugim?
— Jestem przekonany, że opinie
jednych i drugich są przesadzone.
Biorąc pod uwagę wyznawane
przeze mnie poglądy, deﬁniowanie
mnie jako lewaka jest absurdem.
Negatywne wypowiedzi wynikają
z internetowej agresji, bezkarności
w obrażaniu i z pewnej frustracji.
Czuję obowiązek zabierania głosu
w sprawach istotnych, dlatego
uczestniczyłem w demonstracjach
KOD-u, gdy trwało rozmontowywanie Trybunału Konstytucyjnego.
Wyrażałem także sprzeciw, kiedy
władza podporządkowywała sobie
wolne publiczne media, czyniąc
z nich tubę propagandową. Takie
zachowania musiały wywołać reakcje inaczej myślących ludzi. Mają
do tego prawo. Jednak to pokazuje,
jak bardzo jesteśmy podzielonym
społeczeństwem – na tych, którzy
identyﬁkują się z wartościami
europejskimi i na tych wszędzie
widzących spiski zwolenników radykalnych narodowych koncepcji.
Przytoczone opinie na mój temat są
konsekwencją wyraźnych podziałów, postrzegania mnie jako osoby
określonej po jednej stronie, a nie
tego, co robię.
Zagraniczne media natomiast
oceniają pana jako najbardziej
wyrazistego prezydenta polskich
miast, potraﬁącego przeciwstawić
się polityce rządu, ministrowi
Maciarewiczowi w sprawie apelu
smoleńskiego, walczącego z nierównościami i dyskryminacją.
Cieszy Pana taki wizerunek poza
granicami kraju?
— Przypuszczalnie wynika to
z tego, że przez ponad 20 lat
zawodowo współpracowałem z zagranicznymi ﬁrmami, jak również
z międzynarodowym środowiskiem
sportowym, jako jeden z głównych
organizatorów Pucharu Świata
w biegach narciarskich w Szklarskiej Porębie; byłem także stypendystą uniwersytetu w Bielefeld.
Dzięki temu wszystkiemu miałem
stały kontakt z ludźmi z Zachodu.
Jestem przesiąknięty tamtejszymi
wartościami, mentalnie czuję się Europejczykiem. Dlatego
to, co dzieje się w Oslo, Berlinie
czy innych miastach, jest dla mnie
naturalne. Podobnie postrzegamy
świat. Rozpoznawalność przez

Oglądał pan ﬁnał Pucharu Polski
Lecha z Arką?
— Nie, robiłem w tym czasie inne
ważne rzeczy.
Pytamy, bo telewizja wielokrotnie
pokazywała prezydenta Gdyni
Wojciecha Szczurka na trybunach? Czy nie żałuje pan, że nie
było pana na Stadionie Narodowym?
— Po pierwsze, nie mam zamiaru
chodzić na imprezy tylko dlatego,
by pokazała mnie telewizja. Lubię sport – uprawiałem boks, wioślarstwo, ścigałem się w zawodach
kolarskich, byłem mocno związany
z narciarstwem biegowym, ale piłka
nożna jest bardzo skomercjalizowana, uzależniona od wielkich pieniędzy. Nie do końca mi się to podoba.
Dlatego wybieram dyscypliny bez
dopingu ﬁnansowego. W przeszłości chodziłem na mecze Lecha
rozgrywane na Dębcu. Grali w tej
drużynie w większości poznaniacy,
choćby Teodor Napierała, który był
moim sąsiadem i gościem na moim
ślubie. To, co teraz mówię, może
nie podobać się kibicom Lecha, ale
to kwestia tolerancji. Cieszę się, że
obecny Lech jest dobrą drużyną
i życzę klubowi sukcesów. Bardzo
cenię pana Rutkowskiego, dzięki
któremu klub ma stabilną sytuację.
Tego może nam zazdrościć dużo
miast.
Wielu mieszkańców Poznania
wolałoby prezydenta mniej
zaangażowanego politycznie,
a bardziej pokazującego się w roli
tradycyjnego gospodarza miasta,
który sprawdzi, czy ulice są posprzątane... Czy taki model prezydentury to już anachronizm?
— Zdecydowanie czuję się gospodarzem miasta i jednocześnie
zwykłym mieszkańcem Poznania.
Korzystam z komunikacji miejskiej,
jeżdżę rowerem, chodzę pieszo,
robię zakupy. Wtedy dużo rozmawiam z poznaniakami – to są wspaniałe spotkania. Nie chowam się za
drzwiami gabinetu czy w limuzynie

z przyciemnionymi szybami.
Wychodzę do ludzi. Ale pilnuję też
spraw miasta, jak np. inwestycji:
95 procent czasu poświęcam
w mojej pracy na sprawy zarządcze.
Proszę zauważyć, że teraz wszystkie
inwestycje w Poznaniu realizowane
są terminowo. Dokonałem w tym
zakresie bardzo istotnych zmian
personalnych i stąd efekty. Jeśli
ktoś twierdzi, że nie jestem dobrym
gospodarzem, to niech spojrzy
na liczby, wskaźniki i rankingi.
Sprawami politycznymi najczęściej
zajmuję się w czasie wolnym –
większość manifestacji, w których
brałem udział, miała miejsce w dni
wolne od pracy.
Zaprezentował pan na początku kadencji twarde stanowisko
w rozmowach z kurią, do czego
poznaniacy nie byli przyzwyczajeni. Jak dzisiaj wyglądają relacje
z Kościołem?
— Przytoczę tutaj cytat „Po owocach ich poznacie”. Te owoce nie są
chyba najgorsze. Mój poprzednik
negocjował w pozycji klęczącej
i starał się pozyskać kościół wyborczo. Uważam, że o pieniądzach
trzeba otwarcie, co nie wyklucza
współpracy w innych zakresach.
Dużo robimy z Caritasem – pomoc
bezdomnym, wigilia dla ubogich,
zbiórka „Poznań dla Syrii”. Przez
minione trzy lata zrobiliśmy więcej
niż poprzednicy. Być może łączy
nas to, że arcybiskup doktoryzował
się z biblii – ja też lubię ją czytać,
wyrosłem w tych wartościach.
Uważam nasze relacje za właściwe,
partnerskie, co może w Polsce także
jest egzotyczne.
Rozpoczął pan rewolucję komunikacyjną w centrum miasta.
Jak chce pan przekonać do tych
zmian poznaniaków?
— Najważniejsza jest edukacja
połączona z rzetelnym pokazywaniem sprawdzonych wzorców.
Matematyka jest prosta. Jeden
pasażer komunikacji publicznej
zajmuje 0,3 metra kwadratowego,
do tramwaju wchodzi 200 osób,
a sznur aut przewożących tyle samo
ciągnie się na około kilometra…
Ludziom trzeba wyjaśnić, że płynny
ruch samochodowy potrzebuje

miejsca. Można je zagwarantować
tylko wtedy, gdy część kierowców
przesiądzie się do środków transportu publicznego, na rower lub
skorzysta z własnych nóg. Ważne
jest też dawanie dobrego przykładu. Wielu urzędników dojeżdża
rowerami i komunikacją publiczną.
Jednak na efekty musimy trochę poczekać. Większość miast
europejskich zmiany komunikacyjne wprowadziła lata temu. To jest
nie tylko problem zakorkowanych
ulic, ale też naszego zdrowia, czystego powietrza, hałasu. Przykro,
że działania w tym zakresie są przez
wielu wykorzystywane do populistycznej walki politycznej. Reformy
zazwyczaj na początku mają wielu
przeciwników. Dzisiaj coraz więcej
mieszkańców zaczyna zauważać ich pozytywy. Gdybyśmy nie
podjęli się tego zadania, stalibyśmy
w coraz większych korkach. Przyszłością jest nowoczesny, dobrze
zorganizowany transport publiczny, wykorzystujący mieszane formy,
z rowerem włącznie. Tak jest na
całym świecie.
Jak pan widzi docelowy kształt
Metropolii Poznań?
— Konieczność współpracy i przyjmowania wspólnych rozwiązań
w zakresie planowania przestrzennego, oświaty, kultury, usług czy
wspomnianego transportu nie podlega dyskusji. Będę starał się, by ta
współpraca obejmowała jak najwięcej obszarów. Docelowo powinien
to być organizm, któremu deleguje
się szereg zadań, ale i uprawnień,
by mógł zarządzać sprawnie
i kompleksowo. Nieuniknione
są dobrze przygotowane ustawy
metropolitarne, uwzględniające
potrzeby danego regionu. Należy
zachować przy tym tożsamości
gmin, ale także poszczególnych
dzielnic Poznania: Jeżyc, Wildy,

Łazarza… Na początku były pewne
napięcia z panem starostą, podobnie iskrzyło między mną a kolegami
wójtami i burmistrzami. Trzeba
było szukać kompromisu pomiędzy
interesami gmin i Poznania. Dzisiaj
jest już świetna współpraca, coraz
lepiej się rozumiemy, ponieważ
zaczynamy rozmawiać w oparciu
o dane i wyliczenia. Wszyscy mamy
świadomość, że nie ma odwrotu
od urbanizacji, że musimy tworzyć
jeden silny organizm. Ale na
zdrowych fundamentach. Dla mnie
problemem na dzisiaj jest fakt, że
miasto Poznań dopłaca 34 miliony
zł rocznie do edukacji dzieci
dowożonych z powiatu. To nie jest
sprawiedliwe społecznie i dlatego
rozpoczynam dyskusję o rekompensowaniu tej kwoty. Podobnych
kwestii do przedyskutowania
i szukania konsensusu jest więcej.
Na tym polega zasada partnerstwa
i wzajemnego szacunku.
Kiedy rozpocznie się budowa
tramwaju na Naramowice?
— Duże inwestycje wymagają długiego okresu przygotowań. To nie
jest łatwe zadanie – w przeciwnym
razie pewnie byłoby już zrealizowane. Prace budowlane rozpoczynamy
w przyszłym roku. Zaprojektowany
przebieg trasy jest optymalny. To
jedno z najważniejszych przedsięwzięć mojej prezydentury. Wszyscy
urzędnicy mają świadomość, jak
jest dla mnie istotne, stąd pełna
mobilizacja. Jestem przekonany,
że ta inwestycja będzie sprawnie
realizowana.
Co pan myśli przechodząc obok
dawnego stadionu Warty im.
Szyca?
— Próbowaliśmy uzyskać kompromis – byliśmy zainteresowani
zakupem tego terenu, dla którego
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został opracowany miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Jednak – w mojej opinii – właściciel zachował się nieracjonalnie,
dlatego rezygnujemy z zakupu.
Będziemy podejmować działania,
by wyegzekwować utrzymanie na
tym terenie czystości i porządku.
Nie pozwolimy na to, by oszpecał
miasto.
Poza potrzebą budowy tramwaju
do Naramowic, jakie inne braki
w infrastrukturze miejskiej dostrzega pan po 3 latach urzędowania?
— Potrzeb mamy w Poznaniu
sporo. Dostrzegam brak hali sportowo-widowiskowej, gdzie mogłyby
odbywać się różne imprezy. Do
Areny wszyscy mamy sentyment,
w przeszłości zazdrościły nam jej
inne miasta, jednak czas poszedł
do przodu. Potrzebny jest też nowy
budynek Teatru Muzycznego.
Znakomitym rozwiązaniem byłoby
również zbudowanie linii kolejowej
z Dworca PKP na lotnisko, o czym
rozmawiamy w stowarzyszeniu
Metropolia. Trwający do 30 minut
dojazd pociągiem z lotniska do
centrum to spore ułatwienie. Przy
okazji byłaby to dodatkowa alternatywa dla mieszkańców i zachęta do
korzystania z transportu publicznego.
A jak wyglądają relacje z kolegami partyjnymi? Podobno
niektórzy boją się pana rosnącej
pozycji w partii?
— Jak proponowałem sparingi

bokserskie Markowi Sternalskiemu
to nie wyglądał na przerażonego…
Poważnie mówiąc, staram się robić
swoje. Czasami potrzebuję więcej
czasu, by przekonać kolegów
z poznańskiej PO niż Grzegorza Schetynę. Jestem partyjnym
nowicjuszem, a do tego mam swój
charakter, więc potrzebowaliśmy
trochę czasu, aby się lepiej poznać.
Wspólne działania rodzą napięcia, to naturalne. Był moment, że
koledzy z partii krytykowali mnie
za ścieżki rowerowe tak samo,
jak niektórzy kierowcy. Po ponad
roku, na ostatniej sesji Rady Miasta
przyjęto program rowerowy dla
Poznania. To pokazuje, że dla
dobra mieszkańców potraﬁmy
porozumieć się w oparciu o argumenty. Moje relacje z Rafałem
Grupińskim przedstawiłbym jako
wzorzec relacji szefa regionu
i prezydenta należącego do partii.
Rozumie, że pełnię tę funkcję po
to, by wprowadzać pewne zmiany.
Patrząc na dystans, który nas dzieli
do najlepszych zachodnich miast,
jestem zwolennikiem szybkiego
działania, bo inaczej nigdy ich nie
dogonimy. Musimy być bardziej
odważni w decyzjach. Mam
świadomość, że mogę zapłacić za
to wysoką cenę i dlatego koledzy
z PO czasami mnie wyhamowują.
Mam jednak poczucie, że jesteśmy
dobrym zespołem.
27 maja był Dzień Samorządowca. Czego chciałby pan życzyć
swoim kolegom samorządowcom?
— Funkcja publiczna to zaszczyt.
Życzę samorządowcom, którym
mieszkańcy dali tą wielką szansę, aby każdy z nich oddał to, co
zostało mu powierzone, w lepszym
stanie, niż zastał. Żeby swoją pracą
i przykładem potraﬁli przekonać,
że politycy naprawdę działają rzecz
mieszkańców. Z serca życzę nam
wszystkim, abyśmy zdołali obronić
samorząd. To niezwykle istotny
element demokracji i sposób na to,
by władza była blisko mieszkańca.
Czy wystartuje pan w przyszłorocznych wyborach samorządowych? Mówi się, że ma pan
większe ambicje polityczne?
— Tak, będę kandydował na stanowisko prezydenta Poznania. Jak
dotąd włożyłem w tę pracę bardzo
dużo energii i chciałbym móc coś
sensownego po sobie pozostawić.
Do tego potrzebuję jednak dwóch
kadencji, bo chcę zrealizować to, co
obiecałem. Jestem przekonany, że
w samorządzie mam większe możliwości zrobienia czegoś dobrego
niż na arenie krajowej. Poznań jest
dla mnie najważniejszy – to nie jest
tylko pusty frazes.

rozmawiali
Ireneusz Antkowiak

Sławomir Lechna

i.antkowiak@naszglospoznanski.pl

s.lechna@naszglospoznanski.pl

Buspasy na Garbarach
i Mostowej
Buspasy pojawią się latem w Poznaniu na ul. Mostowej i Garbarach
Prace z ich wytyczeniem na tej pierwszej z wymienionych ulic rozpoczną
się w lipcu, a na drugiej – w sierpniu.
Nowy układ komunikacyjny w tym
rejonie gotowy ma być do września.
Kto przejeżdżał ulicą Mostową czy
Garbarami w godzinach szczytu, ten
wie, w jak długich korkach czekają
tam kierowcy i pasażerowie samochodów i autobusów. Przejazd wydłuża się tam nawet o kilkanaście minut.
Odczuwają to zwłaszcza ci, który korzystają z autobusów miejskich linii:
74 i 90. Choć kierowcy samochodów
przepuszczają wyjeżdżające z przystanków autobusy, to jednak i tak na
ulicach tych – podobnie jak i innych
w Poznaniu – jadą niemal w tempie
żółwia, nie wspominając o częstym
zatrzymywaniu się, właśnie z powodu natłoku aut i wielu na skrzyżowaniach ulicznych sygnalizatorów.
Taki stan zniechęca pasażerów do
jazdy komunikacją miejską. Wolą
oni podróżować wygodnie w swoim
aucie, niż w zatłoczonym autobusie. Władze Poznania zabiegają, by
ten kierunek odwrócić: przyśpieszyć jazdę autobusom komunikacji
miejskiej, poprawić ich regularność
oraz punktualność i w konsekwencji polepszyć jakość podróżowania.
Jednym z głównych elementów są
właśnie buspasy. W Poznaniu nie ma
ich jeszcze dużo, ale są wyznaczane
w niektórych newralgicznych dla
komunikacji miejskiej miejscach. Do
takich dołączyć ma latem ulica Garbary i Mostowa.

Kontrowersje wśród ankietowanych wzbudziło także dopuszczenie
rowerzystów do jazdy po buspasie.
Ich zdaniem ich przejazd spowolni
jazdę głównie autobusom.

trudności weryﬁkacji liczby pasażerów, kierowcy mogą nie przestrzegać
nowych zasad.

Ułatwienia dla busów,
utrudnienia dla aut

Latem prace drogowe

Buspasy na ulicy Garbary i Mostowej z pewnością jeszcze bardziej
wydłużą przejazdy kierowcom aut.
Na jednokierunkowej ulicy Garbary
i Mostowej z dwóch pasów pozostanie im jeden. Niewątpliwie wydzielenie jezdni dla autobusów, taksówek
czy pojazdów uprzywilejowanych
przyśpieszy im jazdę. Dla karetek
pogotowia, czy też dla osób jadących
taksówkami do szpitala na Garbarach czas przejazdu się skróci. Ale też
w wypowiedziach osób były obawy,
że jadący do tej placówki prywatnymi
samochodami już z buspasa nie skorzystają, bo ich pojazd musiałby być
specjalnie oznakowany.
Kierowcy wyrażają też obawy, że
nowa organizacja ruchu przyczyni
się do zmniejszenia miejsc parkingowych. W Zarządzie Dróg Miejskich
uspakajają, że liczba miejsc postojowych w sąsiedztwie szpitala nie
zmieni się. Jednak aż o 30 zmniejszy się liczba miejsc postojowych na
ul. Garbary, a na ul. Mostowej o 6.
Pojawi się natomiast dodatkowo 7
miejsc dla osób niepełnosprawnych
jadących samochodami, a także 7
miejsc dla kierowców pojazdów dostawczych, przywożących towar do
sklepów.

Projekt nowej organizacji ruch
na ul. Mostowej – jak poinformował
poznański magistrat – jest już gotowy. Z początkiem czerwca, w drodze przetargu, wyłoniony zostanie
wykonawca; natomiast pod koniec
wspomnianego miesiąca, to samo
dotyczyć będzie prac na ul. Garbary.
Po wakacjach okaże się, czy
nowa organizacja ruchu zda egzamin. Wśród kierowców są obawy,
że przejazd przez centrum miasta
będzie wyjątkową udręką. Kierowcy będą szukać innych możliwości
objazdu. Nie wykluczone też, że
przesiądą się do tramwajów i autobusów. Proekologicznym władzom
miasta oto chodzi, by ruch w śródmieściu Poznania zmniejszył się. By
dostrzeżona została komunikacja
miejska. By tak się stało, potrzebne
są jednak liczne i tanie parkingi wokół centrum, by opłacało się zostawić samochód i skorzystać z tramwaju czy autobusu.

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

PROMOCJA

Z pytaniami do mieszkańców
Wcześniej, przez urzędników
poznańskiego magistratu przeprowadzone zostały rozmowy z mieszkańcami wspomnianych ulic, jak też
sąsiednich, z zapytaniem, czy są oni
za tymi komunikacyjnymi zmianami.
W ich trakcie – jak informuje magistrat – swoje uwagi do proponowanej organizacji ruchu mogli zgłaszać
mieszkańcy, przedsiębiorcy, radni
miejscy i osiedlowi. W okolicy, którą
objąć mają zmiany, przeprowadzono
sondaż uliczny. Wzięło w nim udział
102 respondentów, których zadaniem było wskazanie jednego z przedstawionych rozwiązań. W sondażu
ulicznym większość badanych opowiedziała się za przyznaniu autobusom miejskim pierwszeństwa na ulicach: Mostowej i Garbary, a więc za
wprowadzeniem tam buspasów.
Założenia nowej organizacji ruchu na wspomnianych ulicach nie
odbiegają od wprowadzonych w innych rejonach Poznania. Po nowych
buspasach w ulicy Garbary i Mostowej będą mogły poruszać się nie
tylko autobusy. Będą one dostępne
także dla taksówek, służb ratunkowych i komunalnych, rowerzystów,
motocyklistów i samochodów, które
przewożą minimum 3 osoby. W tym
ostatnim przypadku ponad połowa
ankietowanych mieszkańców wyraziła jednak obawy, że ze względu na
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Nasz Głos Poznański to największy
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic
Nasz Głos Poznański jest nowoczesną
gazetą miejsko-gminną

Dystrybuowany jest
w 300 stałych punktach
(Poznań i 19 okolicznych gmin)
m.in. markety (m.in. „Piotr i Paweł”, Stary
Browar, Galeria Malta, CH Plaza), urzędy,
sklepy ogólnospożywcze i inne, banki, obiekty
rekreacji – centra tenisowe, pływalnie,
siłownie, SPA – hotele, restauracje, salony
samochodowe, hurtownie, a także
bezpośrednio (na ulicy z ręki).

Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!
691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916,

w Buku: • ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”,
ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376, 602 150 364.
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REKLAMA? ZAMÓW ONLINE!
REKLAMA.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

720 lat Komornik
To były wyjątkowe Dni Gminy

MAŁE FORMY
GRAFICZNE
USŁUGI • WWW.PRESS-GRAF.COM

SPRZEDAM DZIAŁKI
BUDOWLANE

TEL. 608-57-29-09

W GMINIE BUK
WODA, GAZ
663 087 131

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU
PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa
• usługi transportowe
• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

www.betonbelwah.pl • tel. 61-8196-271, 608-085-557

W miniony weekend odbyły się XXIV
Dni Gminy Komorniki. Wyjątkowe,
bo obchodzono 720-lecie lokacji wsi.
Cykl wydarzeń rozpoczął piątkowy
koncert inaugurujący XII Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej
w komornickim kościele pw. św. Andrzeja Apostoła. Tego dnia wójt Jan
Broda po raz trzynasty wręczył statuetki „Bene Meritus” – wyróżnienia
dla osób szczególnie zasłużonych dla
rozwoju i promocji gminy. Tradycyjnie nastąpiło to podczas Spotkania
Przyjaciół Gminy Komorniki. Gala
skupiała grono zacnych gości. Wójt
Jan Broda odniósł się do wartości,
jaką niesie za sobą samorząd.
– Samorząd to my wszyscy, nie
tylko wójt – mówił Jan Broda. – Nie
dajcie sobie wmówić, że to patologia, bo patrzymy sobie na ręce.
Gdyby były brudne, to byście nas
odsunęli.
Kulminacyjnym punktem oﬁcjalnej części uroczystości było wręczenie nagród wójta „Bene Meritus”.
Tegorocznymi laureatami zostali:
• Andrzej Jankowski, dyrektor
Oddziału Wojewódzkiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP im. gen. Stanisława
Taczaka, za życzliwość i skuteczną
pomoc w poprawie bezpieczeństwa pracy strażaków ochotników
poprzez doposażenie ich w dobry
sprzęt;
• Adam Świerczyna, prezes Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego
w Komornikach, za podtrzymywanie spółdzielczej formy własności
w rolnictwie, działania prospołeczne oraz efektywne kierowanie SGR;
• Maria Sikorska, matematyk,
artystka, za wieloletnią pracę pedagogiczną oraz rozwijanie pasji i zdolności plastycznych u mieszkańców;
• Marcin Kaczmarek, dyrektor
GOSiR Komorniki, za 10-letnie
kierowanie Gminnym Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród
społeczności lokalnej;
• Barbara
Koralewska-Idzikowska, dyrektor Gimnazjum im.
Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach, za 18 lat edukowania
młodzieży oraz kształtowania postaw patriotycznych;
• Tadeusz Bartkowiak, właściciel
ﬁrmy Bartex, za etyczne prowadzenie biznesu, efektywne propagowanie wielkopolskiej jakości i dyna-

Laureaci statuetek „Bene Meritus”.
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Od lewej: Zbigniew Grochal, Jan Grabkowski, Wojciech Jankowiak,
Jan Broda, Marian Król i Sławomir Lechna.
miczny 40-letni rozwój działalności
gospodarczej.
Uhonorowany został także wójt
Jan Broda. Otrzymał on z rąk dr.
Mariana Króla, prezydenta Towarzystwa im. H. Cegielskiego oraz
Sławomira Lechny, członka zarządu
THC i red. nacz. „Naszego Głosu
Poznańskiego”, statuetkę Honorowego Hipolita oraz dyplom nadania
godności Lidera Pracy Organicznej.
Wieczór uświetnił zespół regionalny „Gorce” z Kamienicy.
W sobotę odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, która poświęcona
była 720 rocznicy lokacji Komornik. Goście wysłuchali wykładów
o historii początków wsi dr Justyny
Żychlińskiej z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
oraz Michała Hirscha reprezentującego Wydział Historyczny poznańskiego UAM.
Lokacja Komornik rozpoczęła
się w 1290 r., pod rządami Piastów Wielkopolskich, Przemysła

II. Ostatecznie akt lokacyjny podpisał w 1297 biskup poznański Jan
II Herbicz. Lokacja Komornik na
prawie niemieckim wprowadziła do
wsi samorząd, z sołtysem na czele,
sprawiedliwy podział ziemi i postęp
w rolnictwie. Choć od tego czasu
mija właśnie 720 lat, niektóre rzeczy
nie zmieniły się do dziś. Kościół pw.
św. Andrzeja Apostoła stoi w tym
samym miejscu, co jego drewniany
pierwowzór z początku XIII w., zabudowa dawnej osady także pozostała niezmieniona, główne trakty
sprzed wieków nadal są używane
przez współczesnych mieszkańców.
Po sesji goście przeszli do Ogrodu Pamięci, by złożyć kwiaty pod
pomnikiem 720-lecia lokacji Komornik i pod krzyżem jubileuszowym. Zakończeniem uroczystości
była msza św. z udziałem abp. Stanisława Gądeckiego.
W sobotę i niedzielę odbył się festyn rodzinny, a gwiazdą wieczoru
był Kamil Bednarek. Red

Budżet obywatelski w Komornikach
Od 1 czerwca mieszkańcy gminy
Komorniki mogą zgłaszać projekty
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Pomysły mogą
dotyczyć zadań inwestycyjnych
(o wartości do 100 tys. zł) lub nieinwestycyjnych (o wartości do 10 tys.
zł). Pula przeznaczona na pierwszy
komornicki Budżet Obywatelski
to w sumie 600 tys. zł. Zgłoszenia
przyjmowane są do 15 września.
Projekt do budżetu może zgło-

sić każdy zameldowany mieszkaniec gminy, który ukończył 15 lat
i zebrał pod swoim pomysłem co
najmniej 30 podpisów. Lista zakwaliﬁkowanych projektów zostanie
poddana głosowaniu mieszkańców.
Głosować będzie można od 2 do 15
października elektronicznie, bądź
w wyznaczonych punktach w gminie. W każdym sołectwie wygrywa
projekt, który uzyskał największą
liczbę głosów. Zwycięskie projekty

zostaną wpisane do budżetu gminy
na przyszły rok.
Wszystkie szczegóły i informacje
o zgłaszaniu projektów i głosowaniu
wraz z pełnym harmonogramem
działań znajdują się na stronie budżetu obywatelskiego: komorniki.
budzet-obywatelski.org.
Zachęcamy do udziału w Komornickim Budżecie Obywatelskim
2018. Sam decyduj, co dzieje się
w Twojej okolicy! Red
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Czy Strabag zmieni lokalizację?
Adrian Napierała, wójt gminy Dopiewo spotkał się 23 maja z przedstawicielami ﬁrmy Strabag Grzegorzem Florczykiem, dyrektorem
kontraktu i Krzysztofem Gilem,
dyrektorem oddziału – tydzień po
rozprawie administracyjnej w sprawie budowy tymczasowej wytwórni
masy bitumicznej, która miałaby
powstać w Dąbrówce.
Mimo trwającego postępowania
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ﬁrmy Strabag, polegającego na budowie tymczasowej
wytwórni masy bitumicznej, biorąc
pod uwagę aspekt społeczny sprawy, wójt gminy Dopiewo postanowił
podjąć mediacje z ﬁrmą Strabag
w celu zmiany lokalizacji inwestycji. Zaproponował Strabagowi trzy
inne tereny, na których mogłaby zostać zlokalizowana wytwórnia masy
bitumicznej, bardziej oddalone
od osiedli mieszkaniowych: w Dąbrówce przy oczyszczalni ścieków
i betoniarni, w Dąbrowie w okolicy
żwirowni i betoniarni, w Dopiewie
przy składowisku odpadów. Firma

Strabag ma przeprowadzić wizję
lokalną zaproponowanych terenów
inwestycyjnych. Do końca miesiąca
władze ﬁrmy mają podjąć decyzję
w tej sprawie i poinformować o tym
gminę Dopiewo. Czy budząca niemałe emocje zostanie przeniesiona
w inne miejsce?
Sprawa trwa od roku. Firma
Strabag złożyła do Urzędu Gminy
Dopiewo wniosek o wydanie decyzji w czerwcu 2016 r. Decyzja
środowiskowych
uwarunkowań
jest elementem w postępowaniu
o pozwolenie na budowę. Po jej
uzyskaniu inwestor może wystąpić
o ustalenie warunków zabudowy,
żeby móc wystąpić o pozwolenie
na budowę. Mieszkańcom nie podoba się pomysł lokowania wytwórni ich zdaniem zbyt blisko osiedli.
Obawiają się wpływu tego sąsiedztwa na zdrowie dzieci, uciążliwość
komunikacyjną związaną z liczbą
samochodów ciężarowych dostarczających kruszywo i wywożących
masę bitumiczną z wytwórni, a także o stan środowiska. Przedstawiciele Strabaga wskazują na nowo-

FOT. ARCHIWUM STAROSTWO POWIATOWE

Wójt Dopiewa zaproponował trzy inne tereny, na których mogłaby zostać zlokalizowana wytwórnia masy
bitumicznej

czesność technologii i związaną
z nią nieszkodliwość inwestycji dla
środowiska, niekorzystanie z dróg
gminnych, jak również możliwość
wybudowania dla gminy trzech km
dróg i utwardzenia kolejnych trzech
km w ciągu kilku lat działalności.
Powodów do zadowolenia nie ma
też samorząd. Jego zdaniem w budowie lokalizacji wytwórni trudno
dostrzec korzyści dla gminy, za to

można dostrzec szkodliwość społeczną, uciążliwość dla dróg i ze
względu na charakter inwestycji,
tymczasowe dochody z podatku.
Samorząd prowadzi postępowanie
zgodnie z zasadami. Dlatego wójt
poprzedził wydanie decyzji zobowiązaniem ﬁrmy Strabag do przygotowania raportu oddziaływania
na środowisko, mimo otrzymania
dwóch opinii o braku potrzeby prze-

prowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko – dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
oraz od Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Również z tego powodu wójt obwieścił przystąpienie do
oceny oddziaływania na środowisko,
umożliwiając mieszkańcom składanie protestów i zorganizował 16 maja
w szkole podstawowej w Dąbrówce
rozprawę administracyjną w tej sprawie. Te działania spowodowały, że
stronami postępowania, oprócz ﬁrmy
Strabag jest 21 osób, które złożyły
protesty. Gdyby wójt sprzyjał tej inwestycji, to decyzja mogłaby być wydana
bez raportu, rozprawy i mediacji. Po
otrzymaniu sygnału o rozpoczętych
pracach na działce przez inwestora,
poinformował Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Firma
utrzymuje, że wykonywała jedynie
prace przygotowawcze.

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Poznań przenika się z powiatem
– Transport publiczny jest przyszłością i na to trzeba stawiać, ale róbmy to ewolucyjnie, a nie
rewolucyjnie – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański

— Dobrze, mam zdolność lekarza
medycyny pracy, co oznacza, że
mogę pracować. Oczywiście trzeba
uważać, ponieważ pół roku temu
byłem umierający. Patrząc dzisiaj
z pewnej perspektywy muszę powiedzieć, że otrzymałem dużo
dobra od lekarzy i bliskich mi osób.
Ponadto czas ten dał mi możliwość
przeanalizowania tego, co w moim
życiu było, jest i co ma być. Nie
ukrywam, że przez chorobę nie tylko zatrzymałem się i zastanowiłem
nad wieloma sprawami, ale pozmieniały mi się priorytety. Doceniam
teraz wiele rzeczy, na które wcześniej nie zwracałem uwagi i nabrałem dystansu do wielu spraw. Gdy
zagląda się za kurtynę tamtego
świata, to nabiera się pokory i dystansu. Zaczynamy mówić sobie, że
teraz już nic nie muszę. Zwolniłem
i zaczynam widzieć więcej sensu
w życiu duchowym i pomaganiu
drugiemu człowiekowi.
Skoro rozmawiamy o służbie
zdrowia, proszę powiedzieć,
czy dobrze się stało, że szpital
w Puszczykowie jest powiatowym?
— Ze względu na liczbę specjalizacji powinien być szpitalem
wojewódzkim. Tak się jednak
nie stało. Zdrowie jest dla ludzi
największą wartością, o czym sam
się przekonałem, więc nie żałuję decyzji o przejęciu przez powiat tej
placówki, oddłużeniu jej i głębokiej
modernizacji za spore pieniądze.
Po 13 latach zarządzania mamy
powody do dumy. Placówka nie
przynosi strat, jest po wielu modernizacjach i remontach, a wyposażenie na najwyższym poziomie i co
najważniejsze pracuje w niej kadra
lekarska i pielęgniarska posiadająca bardzo wysokie kwaliﬁkacje
zawodowe.
Ile kosztuje utrzymanie szpitala?
— Cały czas w szpital inwestujemy, średnio ok. 5–6 mln rocznie,
ponieważ uważamy, że komfort pacjenta jest dodatkowym czynnikiem
wspierającym leczenie. Reasumując, powiat inwestuje w bazę
i sprzęt, natomiast nie dokłada
do leczenia. Placówka jest bardzo
dobrze oceniana przez pacjentów
i ma ugruntowane miejsce na zdrowotnej mapie nie tylko powiatu, ale
całej aglomeracji.
Jaka jest kondycja ﬁnansowa
powiatu poznańskiego?
— Budżet przekroczył w tym roku
ponad 300 mln zł, do tej pory
już pozyskaliśmy dodatkowo 70
mln zł z funduszy europejskich

i krajowych. Wszystko wskazuje, że pozyskamy jeszcze więcej
dotacji. Poza tym zajmujemy 5
miejsce w ogólnopolskim rankingu
powiatów za miniony rok. Nasza
kondycja ﬁnansowa jest bardzo
dobra. Jednak boli mnie to, że musimy cały czas płacić „janosikowe”,
czyli podatek od zamożności, który
w tym roku wynosi 25 mln zł. To
bardzo dużo pieniędzy. Ważne jest,
że pieniądze pochodzą z PIT i CIT,
czyli wypracowywane są przez naszych mieszkańców i przedsiębiorców, a nie pochodzą z kopalni, hut
czy innych działalności niszczących
środowisko przyrodnicze. Sprawę
podatku janosikowego zgłosiliśmy
do Trybunału Konstytucyjnego.
Od 2004 roku odprowadziliśmy
do skarbu państwa z tego tytułu
ok. 150 mln zł. Ile można by za te
pieniądze zbudować – nie trzeba
tłumaczyć.
Jakie inne ważne inwestycje są
aktualnie realizowane?
— Prowadzimy dwa duże zadania
drogowe: ul. Poznańska w Skórzewie za 6 mln zł i ul. Grunwaldzka
w Plewiskach – również za 6 mln
zł. Warto podkreślić, że przy tego
typu inwestycjach pozyskujemy
50% wartości zadania z programu przebudowy dróg gminnych
i powiatowych, 25% dokładają
gminy i 25% powiat. Niebawem
rozpoczniemy budowę ważnej drogi
od węzła Kleszczewo do Zalasewa
za ponad 20 mln zł z czego 16 mln
zł dostaliśmy z Unii. Będzie to
droga o podniesionym standardzie,
poszerzona, ze ścieżką rowerową
i oświetleniem. Jest to możliwe
dzięki fachowości i dużemu zaangażowaniu naszych specjalistów, co
bardzo cenię.
Podczas pana nieobecności
w pracy, w mediach pojawiła się
informacja o wysokich nagrodach urzędników starostwa.
Przyznawanie nagród to pana
kompetencja. Chciałby pan to
skomentować?
— Powiem może truizm, ale za
dobrą pracę należy się godziwe
wynagrodzenie. Jeśli pracownicy są
skuteczni, pozyskują miliony z zewnątrz, realizują inwestycje w terminach, to czuję się zobowiązany
ich zaangażowanie i aktywność
dodatkowo wynagrodzić. Może
niektórych dziwi kwota dla pani
skarbnik, ale jestem przekonany,
że za 10–12 tys. brutto na miesiąc
nie znajdę skarbnika tak doskonale
zarządzającego naszym dużym
budżetem. Skarbnik pełni swoją
funkcję od 1999 roku. Oprócz
nagród w naszym urzędzie istnieje
możliwość wewnętrznego awansu.
Organizacja, która nie potraﬁ przygotowywać swoich ludzi do awansowania na wyższe stanowiska jest

złą organizacją. Dlatego w sposób
naturalny awansowani są pracownicy, którzy poszerzają wiedzę,
nabywają kompetencję i są zaangażowani w to co robią. Przykładem
jest pani sekretarz, która zaczynała
od referenta. Każdy dostaje szansę
i może się sprawdzić.
Jak starostwo przygotowuje się do
reformy oświaty i czy są szanse na
rozwój szkolnictwa zawodowego,
wzorem szkoły w Swarzędzu?
— Szkołę w Swarzędzu zbudowaliśmy od podstaw na zielonej łące
przekazanej od gminy. Od samego
początku zakładaliśmy edukację
zawodową. Dlatego w 2005 roku
podpisaliśmy umowę z VW, potem
z Solarisem, SKF i innymi dużymi
ﬁrmami. Nam reforma jest niepotrzebna. Szkoły mamy na wysokim
poziomie i na pewno on się nie
obniży. Nie wiem czy powszechnie
jest wiadome, że do naszej szkoły
zawodowej trzeba zdawać egzaminy? Przygotowuje ona przyszłych
mechatroników, elektromechaników, kształci pod potrzeby dużych
koncernów, które zaraz po jej ukończeniu gwarantują dobrze płatną
pracę. To jest modelowe rozwiązanie, które chętnie pokażemy pani
minister edukacji.
A co z rekompensatą za edukację w poznańskich szkołach,
o której wspomina prezydent
Jacek Jaśkowiak?
— Sprawę badamy i prosimy poznański wydział oświaty o konkretne wyliczenia. Po dogłębnej analizie
odpowiemy panu prezydentowi.
Na pewno nie będziemy dopłacać
do szkolnictwa zawodowego,
ponieważ podzieliliśmy się rynkiem
edukacyjnym w tym obszarze.
Budujemy w tej chwili Centrum
Kształcenia Praktycznego za 32
mln zł w Swarzędzu i nie będziemy
zamykali drzwi przed uczniami
z Poznania. Rozbudowujemy także
szkołę w Murowanej Goślinie. Widzimy potrzebę mądrego inwestowania w oświatę. Wszystkie zawody
są potrzebne.
Czy władze Poznania nie powinny
myśleć bardziej aglomeracyjnie? Nie tylko w oświacie, czy
kulturze, ale przede wszystkim
w budowaniu wspólnego rynku,
transportu? Wywodzi się pan
z tego samego ugrupowania
co prezydent Jaśkowiak, więc
porozumienie w wielu kwestiach
powinno przychodzić łatwiej?
— Nie chciałbym rozpatrywać
tych ważnych kwestii w kategoriach personalnych, pomimo że
prezydenta Jaśkowiaka bardzo
lubię. To interesujący człowiek
posiadający wiele pasji i ma swoje
wizje. Tacy ludzie w samorządzie

FOT. ARCHIWUM GOSIR

Panie starosto, jak pan się czuje
po dość długiej nieobecności
w pracy?

są potrzebni. Chciałbym spojrzeć
na to w kategoriach instytucjonalnych i muszę powiedzieć, że miasto
Poznań od samego początku miało
problem z szerszym myśleniem.
Pamiętam jak w latach 90. powiedziano gminom, aby wzięły
komunikację. Dostały najgorsze
autobusy i musiały sobie z tym
poradzić. Wysypiska i ujęcia wody
były na naszym terenie, ale nam nie
należało się nic. Dzisiaj to się zmienia. Interesy miasta i gmin zaczynają się przenikać. Trzeba budować
zmianę poczucia, że teatr nie jest
tylko miasta, ponieważ mieszkańcy
powiatu kupują bilety przez co pomagają utrzymać instytucję kultury.
Podobnie jest z handlem. Jesteśmy
sobie wszyscy potrzebni.
A jak pan odbiera słynne już słowa prezydenta o zwężaniu ulic?
— Rozumiem, że samochodów nadal przybywa i że ludzie są do nich
przywiązani. Wywołuje to określone problemy związane ze stratą
czasu w korkach, jest szkodliwe dla
środowiska i zdrowia człowieka.
Jednak zanim chce się coś ograniczyć trzeba budować alternatywy
w postaci parkingów, punktów
przesiadkowych, punktualnej
i sprawnej komunikacji miejskiej.
Transport publiczny jest przyszłością i na to trzeba stawiać, ale róbmy to ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Mam nadzieję, że wiele spraw
rozwiążemy wspólnie z Poznaniem
i gminami powiatu w ramach
stowarzyszenia Metropolia Poznań,
łącznie z koleją metropolitarną. Nie
oceniam działań miasta, robią to co
cztery lata wyborcy. Nie wypowiadam się na temat budowy ścieżek
rowerowych, poczekam jak zostaną
zbudowane. Zresztą jako powiat też
budujemy ścieżki rowerowe i mamy
nadzieję, że spełnią swoją rolę.
Czyli pokłada pan duże nadzieje
w Stowarzyszeniu Metropolia
Poznań?

— Tak, to właściwy kierunek wspólnego działania. Przypomnę, że
początki tej organizacji mają swój
początek w budynku starostwa.
U nas 26 marca 2007 r. odbyła się
konferencja pod hasłem „Aglomeracja jest po twojej stronie”,
a już 15 maja podpisaliśmy umowę
o Radzie Aglomeracji Poznańskiej.
Po 10 latach zmieniła się nazwa na
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
i muszę z satysfakcją powiedzieć,
że rada wykonała ogromną pracę.
Mamy Centrum Badań Metropolitarnych, mamy zdeﬁniowane
wszystkie zadania i określone cele
dla całej metropolii, opracowaliśmy
wspólnie z gminami strategię rozwoju a biuro stowarzyszenia Metropolia Poznań stało się instytucją
pośredniczącą w pozyskaniu prawie
1 miliarda zł na wspólne zadania.
Czyli remontowane 52 dworce
kolejowe w aglomeracji, nowe
perony, parkingi, drogi do dworców, zakupy autobusów, ścieżki
rowerowe to efekt 10 lat pracy
starosty, wójtów i burmistrzów
przez ponad dwie kadencje?
— Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne po raz kolejny zjednoczyły wójtów i burmistrzów do
wspólnego działania, my dajemy
merytoryczne wsparcie i również
inwestujemy w nasze drogi, dzięki
czemu powstaje nowoczesna infrastruktura. Bez takiego myślenia
nie byłoby inwestycji za dziesiątki
milionów w gminach. Powstaje
nowoczesna infrastruktura, która
poprawi warunki życia i spowoduje, że ludziom w powiecie zacznie
się żyć po prostu lepiej. Dworce,
pętle autobusowe, drogi dojazdowe
ścieżki rowerowe będą stawały
się wizytówką nowoczesności
w gminach i w powiecie. Jestem
z tego bardzo dumny.
Czego chciałby pan życzyć
samorządowcom z okazji Dnia
Samorządowca przypadającego
27 maja?
— Przepracowałem w samorządzie
27 lat. Patrząc przez pryzmat tego
czasu życzę moim koleżankom
i kolegom samorządowcom entuzjazmu do działania, przyjaznego
politycznego otoczenia, aby władze
centralne zaczęły życzliwiej patrzeć
na władze lokalne, które są ważnym
elementem zarządzania państwem.
Poza tym życzę dobrego zdrowia
i dużo pokory oraz dobrych relacji
z mieszkańcami, bez których nie
można być dobrym samorządowcem.

rozmawiał
Ireneusz Antkowiak
i.antkowiak@naszglospoznanski.pl
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Rodzinny
Piknik
Ekologiczny

Cleo i Mrozu
w Stęszewie
Wiele atrakcji zaplanowano z okazji
Święta Stęszewa, które odbędzie się
24 i 25 czerwca
Roku!”. Gwiazdą wieczoru będzie
natomiast Mrozu, którego przeboje usłyszeć można w największych
polskich rozgłośniach, m.in. „Miliony monet”, „Wenus Mars”, „Nic
do stracenia”, „Jak nie my to kto”.
Sobotnie obchody Święta Stęszewa
zakończą się zabawą taneczną z DJ.
Drugi dzień to przede wszystkim
obchody 60-lecia stęszewskiego hokeja na trawie. Uroczystość rozpocznie się turniejem o Puchar Burmistrza Gminy Stęszew. Następnie po
rozgrywkach grupowych odbędzie
się jubileuszowa akademia. Na koniec zaplanowano mecz seniorów KS
Lipno Stęszew z Oldboy’s Stęszew.
Ponadto dla najmłodszych czekają gry i zabawy podczas zabaw
plenerowych na orliku w Stęszewie,
malowanie twarzy oraz kolorowych
tatuaży. Red

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

W pierwszym dniu już od samego
rana nad jeziorem Lipno rywalizować będą młodzi wędkarze o Puchar
Burmistrza. Natomiast po południu
na stadionie KS Lipno odbędzie się
uroczyste otwarcie obchodów Święta
Stęszewa. Zaraz po nim zaprezentowane zostaną muzyczne propozycje
z Domu Kultury. Mieszkańcy będą
mogli również kibicować podczas
meczu piłki nożnej KS Lipno Oldboy’s z reprezentacją poznańskiej
policji. Odbędzie się także pokaz
sztuk walki judo oraz taekwondo
w wykonaniu dzieci i młodzieży.
O atrakcje artystyczne zadba
między innymi Cleo, która wystąpi
prezentując swoje największe hity.
Dodajmy, że artystka w piątek na festiwalu w Sopocie odebrała nagrodę
w kategorii „Najczęściej kupowana muzyka – Cyfrowa Piosenka

Burmistrz gminy Stęszew zaprasza
na Rodzinny Piknik Ekologiczny
„Z ekologią modnie”, który odbędzie się 11 czerwca przy hali widowiskowo-sportowej.
W programie ﬁnały konkursu
piosenki ekologicznej (godz. 14),
„Eko-moda” (ok. 15.15), „Eko-rymowanka” (16). Ok. godz. 16.20
rozpocznie się koncert uczniów
szkoły muzycznej „Stara Roszarnia”, a o 17 ﬁnał konkursów i wręczenie nagród.
Oprócz tego: ok. 14.30 – gry
i zabawy sprawnościowe, a ok. 15–
warsztaty jogi , Będą także: stoiska
tematyczne związane z ekologią
i ochroną środowiska, warsztaty artystyczne (tworzenie biżuterii z materiałów ekologicznych i wyrobów
z ﬁlcu), warsztaty plastyczne, pokaz
ratownictwa medycznego, możliwość wymiany surowców wtórnych
na sadzonki roślin, możliwość wymiany „książka za książkę” oraz
„zabawka za zabawkę”, quiz ekologiczny, „Kącik Malucha”– malowanie twarzy i możliwość skorzystania
z miasteczka ruchu rowerowego.
Red
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Atrakcyjne działki
w Zakrzewie
Gmina Dopiewo sprzedaje w czerwcu 17 działek budowlanych, położonych w atrakcyjnych lokalizacjach:
w pobliżu dróg umożliwiających
szybkie przemieszczenie się do
Poznania. Zachęcamy do udziału
w przetargach, które odbędą się
w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c – pokój 103, I piętro. Warunkiem uczestnictwa w każdym przetargu jest wcześniejsze – terminowe
wpłacenie wadium wynoszącego ok.
10% wartości działki przelewem na
konto Urzędu Gminy Dopiewo
Przetargi dotyczą działek znajdujących się w Zakrzewie: przy ul. Greckiej
– 10, , ul. Irlandzkiej – 4, ul. Hiszpańskiej – 2, ul. Gajowej – 1. W ofercie

są działki o różnej powierzchni od
650 m² do ok.1500 m². Cena za 1 m²
kształtuje się od 175 do 208 zł + VAT,
w zależności od lokalizacji.
Terminy: Wadium – uznanie
środków na rachunku bankowym
urzędu powinno nastąpić najpóźniej 5 czerwca 2017 r. Przetargi na
sprzedaż odbędą się 8 czerwca 2017
r. o godz. 10.00.
Szczegóły na temat oferty można
znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dopiewo, czyli na
stronie internetowej dostępnej pod
adresem: dopiewo.nowoczesnagmina.pl (zakładka: Urząd Gminy
i dalej: Przetargi – gospodarka nieruchomościami). UG
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WOKÓŁ NAS

Dąbrowa z napiętą linią
Linia wysokich napięć, budowana przez konsorcjum ﬁrm, była głównym tematem zebrania wiejskiego,
które odbyło się w Dąbrowie 23 maja
Temat wraca jak bumerang. Dopiewo jest jedną z ośmiu gmin, którą
przetnie linia 2x 400 kV Poznań
Plewiska – Piła Krzewina. Dąbrowa
jest sołectwem, przez które linia ma
przebiegać.
Działalność Stowarzyszenia Dąbrowa od 2016 r. podsumował Mariusz Ostrowski, prezes stowarzyszenia, które zawarło porozumienie
z PSE: – Etap walki mamy za sobą.
Udało nam się parę rzeczy wygrać.
Linia powstanie, ale będziemy mieli
wpływ na wysokość słupów (39 m
– 65 m) i ich rozstaw (300 m – 500

m. Mniejsze słupy mają neutralne
kolory. Groziło nam postawienie
wysokich 70-metrowców w kolorach
biało – czerwonych, hałaśliwych, wyposażonych w świecące kule, nocą
żarzących się jak choinki. Cztery
stowarzyszenia aktywne w sprawie
pokazały, że potraﬁą mówić jednym
głosem. Dalej idące plany obejmują
trzy linie, które przetną gminę Dopiewo. Przed nami etap działań na
rzecz inwestycji w sołectwie, a potem
występowanie o odszkodowania.
Adrian Napierała, wójt gminy
Dopiewo, przypomniał historię

REKLAMA

spotkań z inwestorem i wykonawcą:
– Nie musimy się przekonywać, że
nikt tej inwestycji nie chce. Inwestycja jest niezależna od samorządu.
Linie te prędzej czy później będą
funkcjonowały. Próbowaliśmy zminimalizować skutki. Uchwałą paradoksalnie sankcjonujemy linię, która jest dla nas niepożądana. Temat
do nas wróci nie jeden raz.
Inwestycja może być realizowana w każdej z ośmiu gmin różnie – w oparciu o różne podstawy:
uchwałę, zgody, specustawę. Różne
rozwiązania mogą mieć miejsce tak-

że w tej samej gminie w zależności
od właścicieli nieruchomości.
Michał Chmielowski, pełnomocnik stowarzyszenia Dąbrowa: – Na
podstawie porozumienia będziemy
mogli jako stowarzyszenie mieć swojego rzeczoznawcę, który wykona
operat. To nie będzie reprezentant
drugiej strony. Linia może być budowana na podstawie zgody i uchwały
lub na podstawie specustawy. Nieudzielenie zgody uruchamia specustawę. W przypadku specustawy
mamy do czynienia z odszkodowaniem za współkorzystanie – nie

mamy do czynienia z obniżeniem
wartości nieruchomości. W przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – mówi się
o wynagrodzeniu. W końcu czerwca mają się skończyć konsultacje
z mieszkańcami przed posadowieniem słupów. Roszczenia wyklarują
się prawdopodobnie po wakacjach.

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

REKLAMA

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

DYREKTOR DOMU KULTURY W STĘSZWIE

informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia
Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U.2016.2174 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul.
Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy,
przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym tj. dz. 115/2,
obręb Skrzynki.
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61
8 197 149, pokój nr 16.

ogłasza trzeci przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokali użytkowych w budynku hali widowiskowo-sportowej

Wadium

Obowiązek wniesienia jednorazowej opłaty (kaucji)
przed podpisaniem
umowy

Termin wnoszenia opłat z tyt.
czynszu najmu

PO1S/0003
5. 850/5 0121/9

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu
najmu

PO1S/0003
4. 850/5 0121/9

Okres trwania
umowy

PO1S/0003
3. 850/5 0121/9

A

83,8m2

Stęszew,
ul. Poznańska 22A

Działalność sportowa:
fitness, strefa cardio,
zajęcia taneczne, treningi
sportowe, siłownia

3 lata

1480,00 zł
netto

Do 10 dnia
każdego
miesiąca

1450,00 deklarowanego
zł netto czynszu najmu

B

Stęszew,
41,63m2 ul. Poznańska 22A

Działalność: kawiarnia
(bez możliwości podawania alkoholu)

3 lata

870,00 zł
netto

Do 10 dnia
każdego
miesiąca

850,00
zł netto

3-krotność zadeklarowanego
czynszu najmu

Stęszew,
26,74m2 ul. Poznańska 22A

Działalność sportowa
i artystyczna (fitness,
zajęcia art., rehabilitacja);
działalność usługowohandlowo– biurowa.

3 lata

540,00 zł
netto

Do 10 dnia
każdego
miesiąca

540,00
zł netto

3-krotność zadeklarowanego
czynszu najmu

Stęszew,
33,43m2 ul. Poznańska 22A

Działalność sportowa
i artystyczna (fitness,
zajęcia art., rehabilitacja);
działalność usługowohandlowo-biurowa.

3 lata

680,00 zł
netto

Do 10 dnia
każdego
miesiąca

680,00
zł netto

3-krotność zadeklarowanego
czynszu najmu

Stęszew,
45,02m2 ul. Poznańska 22A

Działalność sportowa
i artystyczna (fitness,
zajęcia art., rehabilitacja);
działalność usługowohandlowo-biurowa.

3 lata

870,00 zł
netto

Do 10 dnia
każdego
miesiąca

850,00
zł netto

3-krotność zadeklarowanego
czynszu najmu

Oznaczenie
lokalu

Nr KW

Nr
działki

Lp.

PO1S/0003
2. 850/5 0121/9

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Trwa XXVII edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości „Najlepsze
w Polsce” – „The Best in Poland”
pod patronatem „Naszego Głosu Poznańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą
głosować na najlepszych usługodawców wykonujących usługi na terenie
Polski i producentów z krajów Unii
Europejskiej. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo im. Hipolita
Cegielskiego w Poznaniu. W celu

PO1S/0003
1. 850/5 0121/9

Położenie
nieruchomości

NASZ PATRONAT

zgłoszenia najlepszej usługi lub produktu, należy wypełnić jeden z kuponów, które będziemy zamieszczać na
łamach „Naszego Głosu Poznańskiego” i wysyłać na adres: Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Piekary
17, p. VIII, 61-823 Poznań. Kandydatów można też zgłaszać za pomocą
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jesienią 2017 r.
Wśród wysyłających kupony rozlosowane zostaną nagrody. Red

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Powierzchnia
lokalu

Najlepsze w Polsce

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U.2012.406 ze zm.)
Dyrektor Domu Kultury w Stęszewie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych w budynku Hali widowiskowo –
sportowej, położonej w Stęszewie przy ulicy Poznańskiej 22A.
Dane dotyczące poszczególnych lokali użytkowych /umiejscowienie lokali użytkowych na załączonym projekcie/:

C

D

E

3-krotność za-

Sporządził: Mateusz Niedźwiedź Nr tel. 61 8 134 071, nr kom. 694 936 499 e-mail: domkulturysteszew@wp.pl
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się 20 czerwca 2017r. od godz. 9.00 w budynku
Hali widowiskowo-sportowej przy ul. Poznańskiej 22A w Stęszewie, w Sali
konferencyjnej nr 101.
2. Miejsce składania ofert: ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć
w budynku Hali widowiskowo-sportowej przy ul. Poznańskiej 22A
w Stęszewie – sekretariat, pokój nr 104, do 20 czerwca 2017r. do godz. 8.30.
3. Otwarcie ofert nastąpi 20 czerwca 2017r. od godz. 9.00 w budynku
Hali widowiskowo-sportowej przy ul. Poznańskiej 22A w Stęszewie, w sali
konferencyjnej nr 101.
4. Oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz ofertowy – w języku polskim, czytelnie,
podpisany przez osobę do tego upoważnioną. (zał. Nr 1)
2) Oświadczenie (zał. Nr 2)
3) Oświadczenie (zał. Nr 3)
4) Projekt wykorzystania lokalu – sporządzony indywidualnie.
5) Oznakowanie koperty:
a) Nazwa i adres wynajmującego tj. Dom Kultury przy ul.
Poznańskiej 22 A w Stęszewie.
b) Imię, nazwisko i adres lub nazwa firmy z adresem siedziby
Oferenta,
c) Dopisek: PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA WYNAJEM
LOKALU OZNACZONEGO SYMBOLEM ... (OD A DO E)
5. Wymagania ofertowe:
1) Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wymaganego
wadium, prowadzenie przez Oferenta działalności gospodarczej oraz
wypełnienie oświadczenia z załącznika nr 2 lub 3;
2) Na jeden lokal Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, a oferta
musi zawierać tylko jedną cenę (nie mniejszą niż ta, która została
określona w tabeli powyżej dla danego lokalu);
3) Kryteria oceny:
A) Dla lokalu A, C, D, E:
a) Cena: 70% ogólnej oceny [ obliczona jako: (cena oferowana x
70) /cena max ]
b) Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 20% ogólnej oceny [
obliczona jako: (pkt z oferty x 20) /pkt max ]
Poniżej 1 roku = 0 pkt, 1–5 lat = 5pkt, powyżej 5 lat = 10pkt
c) Prowadzona działalność: 10% ogólnej oceny [ obliczona jako:
(pkt z oferty x 10) /pkt max ]
Dla lokalu A: siłownia =5 pkt, treningi sportowe=10pkt, zajęcia
taneczne =10 pkt, strefa cardio =15 pkt, fitness =20pkt
Dla lokali C, D, E:
Działalność usługowo-handlowo-biurowa = 10 pkt
Działalność sportowa i artystyczna = 20 pkt

B ) Dla lokalu B (kawiarnia):
a) Cena 80% ogólnej oceny [obliczona jako: (cena oferowana x80)
/cena max]
b) Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 20% ogólnej oceny [
obliczona jako: (pkt z oferty x 20) /pkt max ]
Poniżej 1 roku = 0 pkt , 1–5 lat = 5pkt, powyżej 5 lat = 10pkt
6. Oprócz czynszu najemca będzie ponosił także:
1) Zryczałtowane koszty lokalu, w szczególności koszty zużycia
energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków sanitarnych, odbioru
nieczystości stałych;
2) Koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem części wspólnych
wokół lokalu oraz pomieszczeń funkcjonalnie z nim powiązanymi
(WC, natryski itd.).
7. Wadium należy wnosić w pieniądzu do dnia 16 czerwca 2017r. na
konto Domu Kultury nr 70 9048 0007 2003 0035 0714 0001 Bank SGB
Mosina. Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu
3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez
osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Wynajmującego.
8. Przed złożeniem oferty można zapoznać się z przedmiotem najmu,
uprzednio kontaktując się z Dyrektorem Domu Kultury pod nr tel. 61 8 134 071
/ Nr kom. 694 936 499.
9. Najemca będzie ponosił obciążenia publiczno-prawne związane
z użytkowaniem lokalu i prowadzoną działalnością.
10. Najemcy znany jest stan techniczny lokalu i nie wnosi z tego tytułu
żadnych roszczeń.
11. Najemca zobowiązany będzie do dostosowania lokalu do
prowadzonej/deklarowanej działalności.
12. Informacje dodatkowe:
a) W załączeniu do niniejszego ogłoszenia znajduje się projekt
umiejscowienia lokali (zał. nr 4) oraz projekt umowy najmu lokalu
(zał. nr 5);
b) Osoba do kontaktu: Mateusz Niedźwiedź, Nr tel. 61 8 134 071 / Nr
kom. 694 936 499, e-mail: domkulturysteszew@wp.pl, facebook.
c) Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie www.steszew.pl
(odnośnik Dom Kultury w Stęszewie – BIP), podane do publicznej
wiadomości w prasie lokalnej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń
Domu Kultury.
d) Ceny wywoławcze miesięcznych czynszów najmu uległy obniżeniu
w stosunku do przetargu nr 2 o około 10%.
13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
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Z KÓRNIKA

Szpak, Leszcze i Biała Dama
Główne uroczystości odbywały się
na scenie na Prowencie, gdzie przez
dwa dni (20 i 21 maja) można było
podziwiać występy dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Kórnik
w ramach Bloku Kórnickich Gwiazd
Kultury. Oprócz lokalnych artystów
w sobotni wieczór zaprezentowali
się soliści i balet Teatru Wielkiego
w Poznaniu, którzy przedstawili
przeboje muzyki ﬁlmowej oraz piosenkarz znany m.in. z programu
talent show X-Factor oraz udziału Konkursie Piosenki Eurowizji
w 2016 roku Michał Szpak. Po koncercie obył się pokaz sztucznych
ogni i dyskoteka z „Białą Damą”.
W niedzielę jako gwiazda popołudnia wystąpił zespół „Leszcze”
z nowym wokalistą Kacprem Kuszewskim, aktorem znanym m.in.
z serialu „M jak miłość”. Natomiast
wieczorem w kolegiacie kórnickiej
odbył się koncert Johna Rottera „Magniﬁcat”, zorganizowany
w ramach obchodów 90-lecia Radia

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Już po raz 24. zorganizowane zostały Kórnickie Spotkania z Białą Damą, a po raz 11. wybrana została
„Biała Dama”, którą w tym roku została Dominika Andrzejczak

Gwiazdą Kórnickich Spotkań z Białą Damą był Michał Szpak.
Poznań oraz 60-lecia Poznańskiej
Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, współorganizowany przez
Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze.
Koncert ten, jak i wszystkie występy, które odbywały się na Prowencie można było oglądać na żywo

na telebimie ustawionym na rynku
w Kórniku.
W ramach dodatkowych atrakcji, na Promenadzie zorganizowany został tzw. Blok rekreacji,
smaków i handlu, a na Błoniach
w ramach imprez sportowych: Bieg

Zespół „Leszcze” wystąpił z nowym wokalistą Kacprem Kuszewskim.
i Nordic Walking z „Białą Damą”.
Równolegle z występami na scenie,
na Promenadzie odbywał się tzw.
Blok rekreacji, smaków i handlu,
a na Błoniach w ramach imprez
sportowych: Bieg i Nordic Walking
z „Białą Damą”.

Magdalena
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Tradycyjnie na „Kórnickich Spotkaniach z Białą Damą” gościły delegacje z gmin partnerskich. Z niemieckiego Königstein przyjechała
30-osobowa grupa reprezentowana
przez członków stowarzyszenia
Königstein-Kórnik z przewodniczącym Klausem Schwope oraz obecnie panującą księżniczką Izabellą
ze świtą. Polską gminę partnerską
z Bukowiny Tatrzańskiej reprezentował wójt Stanisław Łukaszczyk
z radnymi oraz ponad 30-osobowy
dziecięcy zespół „Małe Podhale”
z Jurgowa.
Delegacja z Bukowiny Tatrzańskiej spędziła w Kórniku dwa dni.
W sobotę do południa dzieci z Jurgowa zwiedziły miejscowość, a po
południu uczestniczyły w obchodach
święta miasta dając na scenie popis
REKLAMA

swoich umiejętności wokalnych i tanecznych. W niedzielę młodzi artyści uświetnili swoim udziałem mszę
świętą w kórnickim kościele.
Niemiecka delegacja spędziła w kórnickiej gminie trzy dni.
W pierwszym dniu goście z Königstein spotkali się z członkami Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego na strzelnicy w Skrzynkach.
Bracia Kurkowi na czele z prezesem
Markiem Baranowskim przygotowali bardzo wiele atrakcji, m.in.
strzelanie do tarczy z wizerunkiem
zamku i do kura. Zawody, którym
towarzyszyła muzyka na żywo cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i trwały do późnych godzin
nocnych. W sobotę przed południem ngoście udali się do Gniezna,
gdzie zwiedzili katedrę i Muzeum

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Wizyta delegacji z gmin partnerskich

Goście z Niemiec na scenie z Białą Damą i burmistrzem Jerzym Lechnerowskim.
Początków Państwa Polskiego. Po
południu nasi niemieccy goście
uczestniczyli w otwarciu „Kórnickich Spotkań z Biała Damą”, podczas których niemiecka księżniczka
zaprosiła przedstawicieli kórnic-

kiej gminy z nowo wybraną „Białą
Damą” Dominiką Andrzejczak na
święto miasta do Königstein.
W niedzielę po południu delegacja z Königstein spotkała się
z członkami stowarzyszenia „Ogoń-

czyk”, podczas którego przedstawiono propozycję zorganizowania
wycieczki dla członków obu stowarzyszeń. Gospodarze zadbali o miłą
atmosferę, była więc muzyka i śpiewy w języku polskim i niemieckim.
Natomiast wieczorem goście z Koenigstein uczestniczyli w koncercie
Johna Rottera „Magniﬁcat”, którym byli zachwyceni. W poniedziałek rano delegacja z Niemiec udała
się w dalszą podróż po Polsce, zwiedzając m.in. Wrocław. Wielu gości
było w Kórniku już kilkakrotnie,
ale jak podkreślali zawsze pobyt na
naszym święcie jest dla nich nie zapomnianym przeżyciem ze względu
na wielką życzliwość i gościnność
z jaką spotykają się ze strony mieszkańców naszej gminy.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
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Sukces uczniów z Pobiedzisk
Gdyby przyjąć terminologię używaną w skokach narciarskich, to
bez wątpienia mamy do czynienia
z drużynowym mistrzostwem świata. Uczniowie pobiedziskiej szkoły
wzięli udział w międzynarodowym
konkursie Edu-Arctic, w którym
uczestniczyło 40 placówek z Europy
i innych kontynentów. Do ścisłego
ﬁnału dotarło 12 projektów, z czego sześć zwyciężyło, a wśród nich
dwa pochodzą z liceum w Pobiedziskach Letnisku. Sukces jest efektem poszukiwania nowoczesnych
metod nauczania, odejściem od
werbalnego przekazywania wiedzy
i postawieniem na nauczanie poprzez doświadczenie. Umiejętność
współpracy nauczycieli z uczniami,
wykorzystanie nowoczesnych technologii, które daje internet, zaangażowanie nauczycieli, kreatywność,
otwarcie na świat, świadomość jakie
umiejętności będą musieli wnieść
uczniowie na rynek pracy za kilka
lat były inspiracją do wypłynięcia
nauczycieli i uczniów na głębokie
wody.

Projekt Edu-Arctic
Edu-Arctic to wieloletni projekt,
który potrwa do 2019 roku. Prowadzony jest przez polskich naukowców PAN badających Arktykę.
Jego celem jest rozszerzanie wiedzy
REKLAMA

FOT. ALEKSANDRA LIPNICKA

To nie jest pilotażowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej związany z wdrażaniem reformy
oświatowej. To wspaniała historia uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach Letnisku, zakończona niespodziewanie wielkim happy endem

Na zdjęciach Wojciech Kromólski z nauczycielem Łukaszem Dziarskim oraz Julia Gabarkiewicz.
Rozmowa z dyrektorami szkoły
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

z przedmiotów ścisłych wśród młodych ludzi na całym świecie. Wykłady prowadzone są głównie w języku
angielskim.
– Lekcje skorelowane są z treściami dla maturzystów, ale są również
zajęcia, które z powodzeniem można wykorzystać w nauczaniu gimnazjalnym, a nawet podstawowym
– zapewnia Aleksandra Lipnicka,

nauczycielka informatyki, która jest
koordynatorem projektu.
Jak informuje dyrektorka szkoły,
Hanna Sosińska, to dzięki nieustannemu poszukiwaniu metod nowoczesnego kształcenia i wręcz pasji
w wykorzystywaniu nowoczesnych
technologii Aleksandra Lipnicka
odkryła Edu-Arctic i doprowadziła
do włączenia pobiedziskiej placówki w ten wartościowy edukacyjnie
projekt. Lekcje prowadzone są poprzez webinary, które stają się na
45 minut klasą dla uczniów z całego
świata. Widzą oni na monitorach
wykładającego naukowca, doskonalą język angielski, mogą zadawać
pytania i poznawać świat. W projekt
z nauczycieli zaangażowani są Krystyna Walczak i Łukasz Dziarski.

Dwoje bohaterów
– Kiedy został ogłoszony konkurs dla uczniów z całego świata, to
nikt się nie spodziewał, że zakończy
się tak wielkim sukcesem. Dwa zwycięskie projekty w tak prestiżowym
konkursie są najpiękniejszym ukoronowaniem 20 lat istnienia naszej
szkoły – dodaje dyrektor Sosińska.
Bohaterami konkursu jest dwoje
uczniów liceum: Julia Gabarkiewicz, zwyciężczyni projektu innowacyjnego i Wojciech Kromólski,
triumfator projektu badawczego.

Dwoje bohaterów
Julia, uważa się za humanistkę,
nie chodzi po górach.
– Niewykluczone, że wymyślony
przez nią plecak ratunkowy nie tylko będzie innowacyjną ciekawostką, ale będzie ratował życie – mówi
Krystyna Walczak, geograf i opiekun merytoryczny Juli. Zrobiłybyśmy „burzę mózgów” i doszłyśmy
do wniosku, że każdy kto wychodzi
w góry zabiera ze sobą plecak – dodaje nauczycielka.
Innowacyjne rozwiązanie zaproponowane przez Julię polega na
tym, że do każdego plecaka będzie
zamontowany lekki stelaż z włókien

z termiczną membraną i wmontowanym systemem GPS, zasilanym
baterią odporną na działanie niskich
temperatur. Taki ratunkowy plecak
pozwoli przetrwać, gdy nagle zaskoczą turystę, czy alpinistę, anomalia
pogodowa w górach. W kilkanaście
sekund plecak zamieni się w namiot
chroniący przed wiatrem, temperaturą, deszczem czy śniegiem. Zamontowany GPS będzie nadawał
sygnał ratunkowy i pokaże lokalizację osoby, co ułatwi pracę ratownikom. Projekt przedstawiony został
w formie plakatu, ale trwają starania,
by wykonać prototyp plecaka. Być
może to patent na ratowanie ludzi,
którzy do tej pory umierali z wychłodzenia w oczekiwaniu ratowników.

starej szuﬂady, którą obłożył styropianem, a w środku zastosował
folię aluminiową. Szuﬂada została
podzielona na dwie komory. Do
ogrzewania wnętrza wykorzystał
ciepło z zapalonej żarówki. Przy
dobrze wykonanej izolacji w ciągu
czterech minut udało się uzyskać
temperaturę 54 stopni Celsjusza.
Komisja nagrodziła innowacyjność metody, niskie koszty badań
oraz myślenie nie tylko o komforcie
dla ludzi, ale również o ochronie
środowiska. Im mniej energii zużywa się do ogrzania i im dłużej utrzyma się ciepło w pomieszczeniu, tym
niższa emisja dwutlenku węgla do
atmosfery.

Nagrodą daleki wyjazd

W konkursie brali
udział uczniowie z całego świata (40 placówek z Europy i innych
kontynentów)
Laboratorium w… szuﬂadzie
Wojtek postawił z kolei na projekt
badawczy. Inspiracją były budynki
stacji badawczych w klimacie arktycznym. Wsparcie merytoryczne
otrzymał od nauczyciela Łukasza
Dziarskiego.
– Patrząc na surowe warunki
panujące w Arktyce zadałem sobie
pytanie, jak żyją tam naukowcy, czy
te budynki są dobrze ogrzane i czy
nie tracą zbyt wiele ciepła – opowiada uczeń II klasy LO, zwycięzca
projektu. Opisał on w formie eseju
swoje eksperymentalne doświadczenia nad badaniami materiałów,
które mogą zostać użyte w budowie polarnej stacji badawczej, np.
na Spitsbergenie. Jak twierdzi nie
było to „odkrycie Ameryki”, jednak
o sukcesie zdecydowała metodologia i niskie koszty badań. Zamiast
drogich laboratoryjnych komór użył

Zwycięstwo dwoje uczniów z jednej szkoły zostało zauważone wśród
uczestników konkursu Edu-Arctic
na całym świecie. Nagrodą jest wyjazd laureatów ze swoimi opiekunami do stacji badawczej na Islandię lub Wyspy Owcze. Będą mogli
przyjrzeć się z bliska pracy naukowców i uczestniczyć w badaniach.
– Sukces naszych licealistów
wywołał zainteresowanie nowymi
metodami nauczania nauczycieli
i uczniów. Pedagodzy mają możliwość na poszerzanie swego warsztatu dzięki szkoleniom online, zauważają potrzebę odchodzenia od
metod werbalnych na rzecz nowych
form nauczania. Uczniowie mają
szansę uczyć się poprzez doświadczenia, eksperymenty. Mogą rozwijać kreatywne myślenie i doskonalić
języki obce. To znakomita forma
nauczania geograﬁi, ﬁzyki, przyrody i języków obcych – podkreśla
koordynator projektu Aleksandra
Lipnicka.

Ireneusz
Antkowiak
i.antkowiak@naszglospoznanski.pl
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Słowiańskie śpiewy
liturgiczne

Zagra Myslovitz

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Tegoroczne Dni Przeźmierowa obﬁtować będą w wydarzenia
sportowe i kulturalne
3 i 4 czerwca na przeźmierowian
i gości czekać będzie sporo propozycji sportowych przygotowanych
przez OSiR oraz wiele kulturalnych
atrakcji, w tym koncert legendy
polskiego rocka – grupy Myslovitz.
Przebojowo zapowiada się także
koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne. Prowadzona w GOK „SEZAM” przez
Pawła Joksa grupa w swoim repertuarze ma najpopularniejsze utwory
muzyki klasycznej, ﬁlmowej i rozrywkowej. W niektórych utworach
orkiestrze towarzyszyć będą także
Mażoretki, laureatki pierwszych nagród na mistrzostwach Mażoretek
we Wschowie. Podopieczne Gabrieli
Drewniak zaprezentują się nie tylko
z orkiestrą, lecz także w samodzielnym programie opartym o taneczne
hity. Niewątpliwą atrakcją imprezy
będzie również występ Dziecięcego
Zespołu Pieśni i Tańca „Modraki”.
Kto nie widział w akcji młodszych
i starszych podopiecznych Agnieszki
Dolaty, powinien nadrobić zaległości

Gwiazdą Dni Przeźmierowa będzie zespół Myslovitz.
Przeźmierowa! 4 czerwca o godz.
15 w Centrum Kultury Przeźmierowo zobaczyć będzie można spektakl
„Tajemniczy kwiat” Teatru Droga,
który odbędzie się na zaproszenie
fundacji „Otoczmy troską życie”.

– członkowie tego zespołu doskonale
tańczą, grają i śpiewają, a ich występy porywają nie tylko fanów folkloru.
W Przeźmierowie usłyszymy także
występy utalentowanych mieszkanek gminy: perkusistki Vanessy Jaskólskiej oraz wokalistki Julii Mróz.
Wszystkie powyższe wydarzenia odbędą się na parkingu OSiR
przy ul. Kościelnej w Przeźmierowie w sobotę, 3 czerwca. Ale to nie
wszystkie kulturalne atrakcje Dni

Jarek
Krawczyk
redakcja@naszglospoznanski.pl

REKLAMA

odsłonięcia dokonał autor wspólnie
z I zastępcą wójta Ewą Noszczyńską-Szkurat, prezes Metalmexu
Violettą Kowalczyk, dyrektorem
Biegu Lwa Piotrem Modzelewskim
i dziećmi. ARz

Stęszewski
przełaj

Rozalińska
Trzynastka

17 czerwca odbędzie się siódma
edycja Stęszewskiego Biegu Przełajowego. W imieniu organizatora
zapraszamy wszystkich biegaczy
do udziału w imprezie. W ramach
zawodów odbędzie bieg główny na
dystansie 10 km, a także przewidziano udział najmłodszych sportowców,
którzy będą rywalizować na dystansach dostosowanych do ich wieku
i możliwości w ramach zawodów
Oxytop Dziecięce Przełaje. Rozpoczną się one o godz. 9, a o 12 wystartuje Stęszewski Bieg Przełajowy na
10 km. Więcej na: bieg.steszew.pl.
Zapraszamy do kibicowania! Red

Już 3 czerwca odbędzie się trzecia
edycja „Rozalińskiej 13-tki”, czyli
biegu przełajowego dookoła jeziora
Lusowskiego. Będą także biegi dzieci „Rozalińska Junior”. Nie zabraknie też atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Start dorosłych przewidziany jest
na godz. 10 na os. Rozalin w Lusówku. Wszyscy uczestnicy biegu wezmą
udział w konkursie z atrakcyjnymi
nagrodami. Do wygrania jest m.in.
50-calowy telewizor, weekendowy
pobyt w hotelu nad jeziorem oraz samochód na weekend. Na wszystkich
czekają medale i słodkie upominki.
Red

REKLAMA? ZADZWOŃ!
 691-895-296

FOT. ARCHIWUM

Pomnik Lwa

Po szóstej edycji Biegu Lwa, o której
piszemy na str. 16, pozostanie trwała pamiątka – pomnik Lwa. Rzeźba
autorstwa Antoniego Walerycha
stoi w Parku im. Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym. Symbolicznego

13

Niezwykle zapowiada się 108. koncert z cyklu Lusowskie Spotkania
Muzyczne. Tym razem czeka nas
spotkanie ze śpiewem cerkiewnym,
w mistrzowskim wykonaniu grupy
„Partes”.
Męski Kameralny Zespół Śpiewu
Cerkiewnego „Partes” to unikalne
w zachodniej Polsce przedsięwzięcie, które na podłożu głębi duchowości wschodniego chrześcijaństwa
przybliża historię i dziedzictwo
słowiańskich śpiewów liturgicznych. Członkowie grupy są profesjonalnymi wokalistami o szerokim
spektrum zainteresowań muzycznych. Pomysłodawcą i artystycznym
szefem zespołu jest Michał Łaszewicz, pochodzący z Białegostoku
chórmistrz i kompozytor, związany
od przeszło dwóch dekad z poznańskim środowiskiem muzycznym.

Koncerty „Partes” to nie tylko
śpiew, ale i słowo. Pomiędzy nasyconymi modlitwą utworami wplatane są opowieści o ich historii,
znaczeniu i roli w cerkiewnych nabożeństwach. Ukazywane są podobieństwa i różnice w odniesieniu do
śpiewu kościołów zachodnich.
– Zapraszamy na fascynującą podróż w czasy dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która była
matecznikiem wielu skarbów kultury muzycznej także w prawosławnym obszarze kulturowym. Fakt
ten nie jest powszechnie uświadamiany, a składniki historii wspólnej
z ludami dawnych Kresów godne są
upamiętniania, badań i upowszechniania – zachęca zespół „Partes”.
Usłyszeć go będzie można w kościele w Lusowie 4 czerwca o godz. 13.
Wstęp wolny. Jarek Krawczyk
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Rowerami do źródełka Żarnowiec
Stęszewianie w tym roku jechali już
rowerami do Strykowa i Żarnowca.
Przed nimi kolejne eskapady
uczestniczyło ok. 100 mieszkańców
gminy. Na mecie, na uczestników
czekało również wiele atrakcji m.in.
zajęcia plastyczne oraz konkursy
sprawnościowe wraz z losowaniem
nagród.
Na koniec wszyscy uwiecznili
swój pobyt na wspólnej fotograﬁi
i z życzeniami spotkania na kolejnych rajdach rozjechali się do domów. Red

FOT. ARCHIWUM UMG STĘSZEW

Burmistrz gminy Stęszew od lat zachęca mieszkańców do aktywnego
trybu życia i regularnie zaprasza
m.in. na rajdy rowerowe. 30 kwietnia cykliści udali się do Strykowa,
a 21 maja do urokliwego źródełka
w Żarnowcu – na pograniczu gmin
Buk, Dopiewo i Stęszew.
Trasa prowadziła przez Krąplewo, Wielkąwieś, Mirosławki i Tomice. W eskapadzie do Żarnowca
REKLAMA

FOT. ARCHIWUM

Szansa Linette na
Roland Garros

W minionych dniach sekcja tenisowa Akademickiego Związku
Sportowego w Poznaniu zanotowała kilka znaczących sukcesów. Jan
Wajdemajer zdobył brązowy medal
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (mistrzostwa Polski do lat
16). Wajdemajer w parze z drugim
akademikiem, Marcelem Politowiczem, zdobyli złoto w grze podwójnej. Politowicz zanotował także duży
sukces w międzynarodowym turnieju w Radomiu Tennis Europe Radom
Cup 2017, zajmując drugie miejsce.
W bardzo silnie obsadzonym
zawodowym turnieju w Czechach
o puli nagród 15.000$ czołowy
senior AZS Piotr Matuszewski doszedł do ćwierćﬁnału singla. Także
jego klubowy kolega Maciej Smoła
w zawodach o tej samej puli nagród
w Turcji doszedł do półﬁnału.
Tenisistka AZS Magda Linette (97 WTA) występowała natomiast w zawodowym turnieju WTA
w Strasburgu o puli nagród 220.000
$ i po zwycięstwie nad Verą Lapko
z Białorusi uległa reprezentantce
gospodarzy Carolinie Garcii 3:6, 3:6.

Obecnie poznanianka przebywa
w Paryżu, gdzie wystąpi – trzeci raz
w karierze – w turnieju głównym na
kortach Rolanda Garrosa. Do tej
pory nie wygrała tu jednak żadnego
pojedynku. Przed rokiem przegrała
ze Szwedką Johanną Larson, a dwa
lata temu z Włoszką Flavią Pennettą. Tym razem w pierwszej rundzie
traﬁła na grającą z dziką kartą niżej
notowaną tenisistkę gospodarzy
Alize Lim (256 WTA). Jeśli poznanianka wygra, to zmierzy się z Chorwatką Aną Konjuh lub Czarnogórką
Danką Kovinić.
Najlepsza sekcja tenisowa w Polsce ogłasza nabór dzieci do szkółki
tenisowej w wieku 5–12 lat. To niepowtarzalna okazja do tego aby rozpocząć karierę drogą Radwańskiej
lub Janowicza. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do zapisania się do naszej sekcji. Zajęcia
odbywają się na kortach AZS w Poznaniu, przy ulicy Noskowskiego
25. Prowadzą je licencjonowani
trenerzy Polskiego Związku Tenisowego. Zapisy i informacje pod numerami telefonu: 61 851 85 95. Red

SUPEROKAZJA!

Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Piknik piłkarski
Radia Poznań
11 czerwca odbędzie się Jubileuszowy Piknik Piłkarski Radia
Poznań. Zaproszone są drużyny orlikowe z roczników 2006
i młodszych. Dla dorosłych odbędzie się turniej w kategorii Open
Na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Poznaniu przy ul.
Gdańskiej 1 Radio Poznań zorganizuje piłkarskie święto dla amatorów
piłki nożnej. Partnerami turnieju są
Stowarzyszenie Wiara Lecha i ośrodek Kibice Razem – Lech Poznań.
Rozgrywki zaczną się o godz. 11,
a zakończą o 17.

Warunki uczestnictwa
Zgłoszenia
zainteresowanych
drużyn przyjmowane są na adres
liga@wiaralecha.pl. Udział w radiowych potyczkach piłkarskich jest
bezpłatny. Każdy piłkarz biorący
udział choćby w jednym meczu tego
dnia otrzyma poczęstunek i wodę.
Do udziału w Turnieju Mistrzów
zgłosiły się już drużyny: Wiara Lecha, Dziennikarze Sportowi i Nasz
Głos Poznański. O 10:45 rozpocznie się losowanie grup, a o pierwsze
miejsce najmłodsi zawalczą o 15:20.
REKLAMA

Puchary, medale,
nagrody i dyplom dla każdego
Dla uczestników Jubileuszowego
Pikniku Piłkarskiego przewidziane
są: dyplomy, medale, statuetki, puchary, zestawy upominków Radia
Poznań oraz vouchery do sklepu
sportowego. Wybrani zostaną naj-

Rdesiński: – Będziemy promować zdrową rywalizację
lepsi: piłkarz, bramkarz, strzelec,
bramkarz rzutów karnych i strzelec
rzutów karnych. Nagrody przewidziane są za pierwsze trzy miejsca.
Puchary za sześć miejsc, medale
do trzech miejsc, a okolicznościowe dyplomy otrzymają wszyscy
uczestnicy radiowego Pikniku Piłkarskiego.

Rodzinne kibicowanie
Pretekstem do zorganizowania
Jubileuszowego Pikniku Piłkarskiego jest 90-lecie pierwszej w Wielkopolsce rozgłośni radiowej.
– Zapraszamy całe rodziny. Na
boiskach MOS-u zmierzą się m.in.
drużyny 9. i 10-latków i dlatego
zapewnimy atrakcje także ich rodziców i rodzeństwa. Będziemy promować zdrową, sportową rywalizację i dobrze się bawić – mówi prezes
zarządu „Radia Poznań” Filip Rdesiński.
Do dyspozycji najmłodszych
będzie dmuchana zjeżdżalnia i basen z kulkami. Przy stoisku Radia
Poznań pojawi się okazja do zrobienia zdjęć z fotobudki. Podczas
imprezy pojawią się oczywiście
radiowe maskotki. To dwa kozły,
które od kilku dni noszą imiona:
Cyryl i Hipolit.
Elżbieta Lachman
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Wielkie święto w Tarnowie Podgórnym
Sportowo priorytetem był bieg półmaratoński, który odbył się na nowej trasie. Zawodnicy pokonali dwie
pętle (dotychczas były trzy) ulicami
Tarnowa Podgórnego. Linię mety
minęło 1239 osób, a najszybszymi
okazali się Etiopczyk Mengistu Zelalem i Polka – Izabela Trzaskalska.
Ich wyniki – 1:03:58 i 1:14:23 – są
bardzo zbliżone do rekordów trasy.
W przypadku mężczyzn do poprawienia rekordu zabrakło zaledwie 7
sekund, w przypadku pań – 24.
– W planie był bieg na rekord
trasy, nie zakładałam nawet, że pobiegnę szybciej ze względu na to, że
przyjechałam do Tarnowa Podgórnego od razu po obozie w górach.
Do 15 km rekord był realny, potem
niestety wiatr zaczął mocno przeszkadzać, a dodatkowo na ostatnich
dwóch kilometrach na trasie zrobiło
się ciaśniej, bo mijałam wolniejszych zawodników – mówiła Izabela
Trzaskalska. Drugie miejsce wśród
kobiet zajęła Kenijka Betty Chepleting (1:15:01), a trzecie jej rodaczka
– Christine Moraa Oigo (1:15:43).
Czwartą lokatę wśród kobiet wywalREKLAMA
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NASZ PATRONAT VI Bieg Lwa, który odbył się 21 maja, jest dowodem na to, że w niedużej
miejscowości można zorganizować bieg na najwyższym poziomie
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czyła rekordzistka trasy – Dominika
Nowakowska (1:17:26).
Wśród panów drugie i trzecie

miejsce zajęli zawodnicy z Kenii –
kolejno Bernard Matheka (1:06:01)
i Abel Kibet Rop (1:06:21). Pierwszym Polakiem na mecie był Marek Kowalski (szósty w klasyﬁkacji
Open – 1:09:47).

Biegiem towarzyszącym była
Pogoń za Lwem na 10,5 km. Zwycięstwo odnieśli Bartosz Majorczyk (36:00) i Karolina Chabros
(42:44). Zanim na trasę ruszyli półmaratończycy i uczestnicy ćwierć-

maratonu na stadionie odbyły się
zawody dla dzieci i młodzieży oraz
rywalizacja rodzin. Uczestniczyło
w nich ok. 800 dzieci i kilkudziesięciu dorosłych. Nie będzie przesadą
stwierdzenie, że to właśnie te dwie
konkurencje wzbudziły najwięcej
emocji! Z atrakcji pozabiegowych
warto wymienić koncert zespołu Foliba, zawody drwali LION’S
TROPHY, czy Expo z atrakcjami
dla całych rodzin.
Bieg Lwa odbywa się w znakomitej atmosferze, którą tworzą
mieszkańcy Tarnowa Podgórnego.
Wspierają zawodników nie tylko dopingiem, ale także punktami z wodą
i zraszaczami, co przy majowym
słońcu jest na wagę złota. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie
Bieg Lwa. Wydarzenie jest współﬁnansowane przez Urząd Gminy
Tarnowo Podgórne.

Justyna
Grzywaczewska
kontakt@naszglospoznanski.pl

