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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

„Gdybym był bogaczem”„Gdybym był bogaczem”

Artyści Narodowego Teatru Opery Artyści Narodowego Teatru Opery 
i Baletu z Odessy przyjeżdżają do i Baletu z Odessy przyjeżdżają do 
Poznania z nowym programem. Poznania z nowym programem. 
Mamy dla Czytelników trzy Mamy dla Czytelników trzy 
dwuosobowe zaproszenia! dwuosobowe zaproszenia! STR. 15STR. 15
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TEMAT NUMERU

Od 15 do 22 września na mieszkań-
ców czeka mnóstwo atrakcji: festyn 
rodzinny MPK w zajezdni na Frano-
wie, eventy w miejskiej przestrzeni, 
darmowe przejazdy Poznańskim 
Rowerem Miejskim oraz 21 wrze-
śnia bezpłatne przejazdy na liniach 
ZTM na podstawie ważnego dowo-
du rejestracyjnego samochodu oraz 
pociągami Kolei Wielkopolskich 
i POLREGIO w obrębie Wielkopol-
ski także na podstawie ważnego do-
wodu rejestracyjnego samochodu.

Poznań po raz kolejny przyłącza 
się do europejskich działań w ra-
mach Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu. Hasłem przewodnim 
tegorocznej kampanii jest „Multi-
modalność”. Zachęcamy do wypró-
bowania wielu różnych sposobów 
przemieszczania się z punktu A do 
B oraz do zastanowienia się nad 
tym, który środek transportu jest 
najbardziej odpowiedni w przypad-
ku konkretnej podróży. Tramwaj? 
Autobus? A może da się pojechać 
na rowerze na siłownię, pociągiem 
do pracy lub wybrać się pieszo na 
zakupy? Multimodalność zakłada 
wykorzystywanie w czasie naszych 
podróży bardziej zrównoważonych 
środków transportu, swobodnego 
ich łączenia. W ten sposób nie tylko 
pozytywnie wpływamy na środowi-
sko i ekologię, ale możemy wpłynąć 
także na własne zdrowie. Ma do 
tego zachęcać tegoroczny slogan 
przewodni kampanii, który brzmi: 
„Przesiadaj się i jedź”.

– Rozszerzamy w tym działania 
związane z Europejskim Tygodnie 
Zrównoważonego Transportu. 

W tym roku szczególnie chcemy 
zwrócić uwagę na możliwość ko-
rzystania z różnych środków trans-
portu nie tylko po Poznaniu, ale 
i po całej aglomeracji. Można tak 
zaplanować podróż, żeby nie było 
potrzeby korzystania z samochodu. 
21 września zachęcamy do skorzy-
stania z darmowych przejazdów na 
liniach ZTM Poznań na podstawie 
ważnego dowodu rejestracyjnego 
samochodu – mówi Maciej Wudar-
ski, zastępca prezydenta Poznania.

Wspólnie z miastem Poznań 
zrównoważony transport będzie 
także promować samorząd wo-
jewództwa wielkopolskiego. Oba 
samorządy z powodzeniem wpro-
wadziły cieszący się dużym powo-
dzeniem Bilet Bus-Tramwaj-Kolej. 
Z okazji ETZT 2018 wspólnie re-
alizując ideę „Przesiądź się i jedź” 

na podstawie ważnego dowodu 
rejestracyjnego samochodu będzie 
można dojechać do Poznania pocią-
giem, a następnie przesiąść się na 
transport ZTM. 

– Zachęcamy do przejazdów po-
ciągami Kolei Wielkopolskich i PO-
LREGIO – mówi wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak. – Tego dnia, 
tak jak w Poznaniu, w obrębie wo-
jewództwa będzie obowiązywała 
możliwość przejazdu na podstawie 
ważnego dowodu rejestracyjnego 
samochodu. Będzie można doje-
chać do stolicy Wielkopolski i prze-
siąść się na tramwaj lub autobus na 
liniach ZTM. Liczę, że wiele osób 
zostanie z nami na dłużej.

Osoby chcące podróżować po-
ciągami Kolei Wielkopolskich i PO-
LREGIO w dłuższych relacjach tj. 
przekraczających granice woje-

wództwa, będą zobowiązane do po-
krycia kosztów przejazdu pociągiem 
wg Taryfy Przewozowej danego 
Przewoźnika na długości od granicy 
województwa do miejsca docelowe-
go położonego na terenie innego wo-
jewództwa lub odwrotnie. Jeden do-
wód rejestracyjny auta uprawnia do 
darmowego przejazdu jedną osobę. 

Zrównoważony transport to nie 
tylko efektywna, korzystna ekono-
micznie i minimalizująca szkodli-
wy wpływ pojazdów na środowi-
sko komunikacja. Idea ta zakłada 
też m.in. tworzenie przyjaznej dla 
wszystkich mieszkańców przestrze-
ni publicznej – np. poprzez uwal-
nianie od samochodów chodników 
i innych miejsc przeznaczonych dla 
pieszych. Celem jest to, by zarów-
no piesi, rowerzyści, jak i kierowcy 
czuli się w miejskiej przestrzeni bez-
piecznie i komfortowo. Jak to wy-
gląda w praktyce można było prze-
konać podczas zorganizowanego 
15 września przez Fundację Malta 
wydarzenia „Parking Day Poznań”. 

W tym roku mija 75 lat od uru-
chomienia regularnej żeglugi pasa-
żerskiej na Warcie. Z tej okazji bę-
dzie możliwość rejsów tramwajem 
wodnym podczas organizowanego 
przez Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami festiwalu ekolo-
gicznego „4 Żywioły nad Wartą”. 
– Od kilku lat Poznań sukcesywnie 
„wraca” nad Wartę, wprowadzając 
liczne atrakcje i udogodnienia dla 
mieszkańców, którzy w coraz więk-
szym stopniu wybierają odpoczynek 
i rekreację nad rzeką – mówi Bar-
tosz Guss, dyrektor Wydziału Go-

spodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miasta Poznania. 

Z kolei 16 września poznańskie 
MPK zaprosiło na rodzinny festyn 
na terenie zajezdni tramwajowej na 
Franowie. Zaprezentowano trans-
port miejski „od kuchni”, było moż-
na zobaczyć nasz najnowszy tabor, 
ale także przykłady alternatywnych 
pojazdów. Każdy mógł dojechać na 
festyn bezpłatną linią F.

Od poniedziałku do piątku (17-21 
września) w godzinach od 14:00 do 
17:00 w przestrzeni miasta zostaną 
zorganizowane eventy promujące 
zrównoważony transport. – Chce-
my pokazać komunikację zbiorową 
z jak najlepszej strony, po to żeby 
jak najwięcej osób z niej korzysta-
ło. Będziemy także przypominać 
o wzajemnej życzliwości i uprzej-
mości, dzięki którym wszystkim 
przyjemniej się podróżuje – wyja-
śnia Piotr Snuszka, dyrektor Zarzą-
du Transportu Miejskiego. 

– Podczas tygodnia zrówno-
ważonego transportu zachęcamy 
także do korzystania z trwale wpro-
wadzonych ułatwień, nowości czy 
usprawnień dla pasażerów, pie-
szych, kierowców czy rowerzystów 
– podsumowuje Maciej Wudarski. 
– W stolicy Wielkopolski zrealizo-
wano bardzo dużo przedsięwzięć 
protransportowych, jako przykłady 
można wskazać pierwszy w Pozna-
niu parking Park & Ride, kolejne 
wypożyczalnie ekologicznych sa-
mochodów na minuty czy choćby 
rozwój roweru miejskiego, co prze-
kłada się na rekordy wypożyczeń. 
ZTM, RB 

Tydzień Zrównoważonego Transportu
„Przesiadaj się i jedź” – to hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Dobiega końca kolejny sezon letni 
nad Wartą. Przez ponad trzy mie-
siące poznaniacy i turyści mogli 
wysłuchać koncertów, obejrzeć 
fi lmy, wypocząć na plażach miej-
skich czy popłynąć tramwajem 
wodnym. W planach są już kolej-
ne inwestycje, które pozwolą jesz-
cze bardziej poprawić komfort 
wypoczynku nad rzeką. 

– To nad Wartą rozpoczęło się ży-
cie w Poznaniu. Wracamy do źródeł 
i naszej tradycji, oddajemy rzekę 
mieszkańcom – mówi prezydent 
Poznania Jacek Jaśkowiak. – In-
westycje w infrastrukturę to tylko 
jeden obszar działalności, dbamy 
również o to, by nad Wartą odbywa-
ło się wiele wydarzeń kulturalnych. 
Współdziała z nami również biznes. 
Nad rzeką powstają kolejne miej-
sca, gdzie można coś zjeść, wypić 
kawę i zjeść lody. Będziemy dalej in-
westować w tereny nadwarciańskie. 

Po raz kolejny nad rzeką działa-
ły plaże i ogródki gastronomiczne. 
W sumie, pomiędzy mostem Prze-
mysła I a mostem Lecha, można 
było spędzać czas w jedenastu bar-
dzo ciekawych miejscach. Nie by-
łoby również wakacji nad rzeką bez 

atrakcji na wodzie, czyli Tramwaju 
Wodnego, wypożyczalni łodzi mo-
torowodnych i kajaków. W tym roku 
do dyspozycji były, już na stałe wpi-
sujące się w krajobraz nadwarciań-
ski, dwa statki pasażerskie Bajka 
i Widmo. Nad rzeką odbyło się 15 
głównych wydarzeń z cyklu „Rzeka 
Warta Poznania”. Każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. 

Zmiany nad rzeką
Tereny wzdłuż Warty cały czas 

przechodzą metamorfozę. Powstają 
kolejne udogodnienia. Na wysoko-
ści odnowionego parku Stare Kory-
to Warty wybudowano schody wraz 
z pochylnią dla osób z niepełno-
sprawnościami. Wyremontowano 
zejścia prowadzące na dolny taras 
Warty. Przy ul. Panny Marii powstał 
slip dla służb ratunkowych. Na Sze-
lągu uruchomiono Pawilon wraz 
z ogrodem społecznym. Uzbrojono 
tereny nadrzeczne w media (prąd 

i woda), co umożliwiło rozwój plaż 
i ogródków gastronomicznych.

W tym roku oddany do użytku zo-
stał nowy odcinek Wartostrady – od 
mostu Królowej Jadwigi do ul. Het-
mańskiej. Po stronie Rataj urucho-
miono z kolei siłownię zewnętrzną, 
uzupełniającą ciąg pieszo-rowero-
wy. Część Wartostrady po obu stro-
nach rzeki objęta też zostanie moni-
toringiem miejskim. Wyznaczone 
zostały również specjalne strefy bi-
wakowe, w tym takie miejsca, gdzie 
można spożywać alkohol. 

Wszystkie te działania z roku na 
rok powodują, że nad Wartą można 
spędzać czas wygodnie oraz...

...bezpiecznie i czysto
Tereny nadrzeczne przez ostatnie 

lata zostały objęte kompleksowym 
utrzymaniem porządku – przez cały 
sezon wiosenno-letni udostępniane 
są darmowe toalety, rozstawiane są 
przez GOAP pojemniki na odpady, 
od tego roku również umożliwiające 
ich segregację. W miesiącach, kiedy 
można dłużej przebywać nad wodą, 
pojawia się tymczasowe oświetlenie. 
Uregulowany został również system 
wydawania pozwoleń na wjazd aut 

na tereny nadrzeczne, co ułatwiło 
Straży Miejskiej i policji ich kontrolę. 

Plany na przyszłość 
–Mamy bardzo precyzyjnie rozpi-

sane plany na kolejne pięć lat. Naj-
ważniejszą z dużych inwestycji jest 
z pewnością budowa kładki pieszo-
rowerowej pomiędzy Maltą a Chwa-
liszewem. W tej chwili przystępuje-
my do prac projektowych. Chcemy, 
aby zadanie zostało zrealizowane 
w całości w roku 2021 – mówi Ma-
riusz Wiśniewski, zastępca prezy-
denta Poznania. 

Już planowane są kolejne inwe-
stycje po obu stronach rzeki. Po-
wstaną nowe odcinki Wartostra-
dy: od Mostu Królowej Jadwigi do 
Parku w Starym Korycie na dolnej 
terasie, od ul. Czartoria do Mostu 
Chrobrego, alternatywna trasa do-
łem przy ICHOT czy odcinek łączą-
cy Wartostradę z Maltą. Dodatkowo 
Wartostrada zostanie wyposażona 
w oświetlenie i monitoring wizyjny 
od Mostu Lecha do Mostu Przemy-
sła I oraz elementy małej architektu-
ry. Planowane jest ogłoszenie prze-
targu na wybór wykonawcy projektu 
wydłużenia Wartostrady na cyplu za 

Mostem Chrobrego oraz na wyko-
nanie koncepcji wydłużenia War-
tostrady na północ do Czerwonaka 
i na południe w kierunku Dębiny.

Przy cyplu wybudowana będzie 
całoroczna przystań wraz z zaple-
czem. Na wysokości Chwaliszewa 
powstanie z kolei zatoczka dla barek 
restauracyjnych.

Wspólnie z Państwowym Gospo-
darstwem Wodnym Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu przebudowane 
zostaną prawie 3 km betonowych 
brzegów Warty. Na ten cel miasto 
wraz z partnerem otrzymało dofi -
nansowanie w wysokości ponad 25 
mln zł, natomiast całość projektu 
wynosi 30 mln zł.

Odrestaurowany zostanie budy-
nek dawnych Łazienek rzecznych. 
Rozpoczęcie robót budowlanych 
planowane jest jeszcze w tym roku, 
a ich zakończenie do grudnia 2019 r.

Najbardziej spektakularnym 
przedsięwzięciem nad Wartą będzie 
budowa Kładki Berdychowskiej, 
która połączy tereny przy Politech-
nice Poznańskiej, czyli Berdychowa 
z cyplem Ostrowa Tumskiego i Sta-
rym Miastem. RB, AJ

Warto nad Wartą. W planach są kolejne inwestycje

Spektakularna bu-
dowa Kładki Berdy-
chowskiej
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Od 1 lipca w Swarzędzu przy dwor-
cu PKP działa nowy węzeł przesiad-
kowy, gdzie znajduje się „pętla” 
większości linii autobusowych, któ-
re dotychczas dojeżdżały do Placu 
Niezłomnych (nr 412, 484, 486, 
490, 491, 492, 493 i 498). Wpro-
wadzone zmiany umożliwiają pa-
sażerom Swarzędzkiej Komunikacji 
Autobusowej sprawną przesiadkę 
na pociągi w kierunku Poznania 
i Wrześni. 

Od 9 września dojeżdża tam 

Poznańska Kolej Metropolitalna, 
a w godzinach szczytu jej pociągi 
kursują średnio co pół godziny. Przy 
dworcu przebiega trasa nowej linii 
autobusowej nr 494, która łączy 
Garby z węzłem przesiadkowym 
w Kobylnicy.

Przypominamy, że od 1 lipca 
z bezpłatnych przejazdów mogą ko-
rzystać dodatkowo zamieszkali na 
terenie gminy Swarzędz pasażero-
wie Swarzędzkiej Komunikacji Au-
tobusowej w I strefi e, korzystający 

również z kolejowego publicznego 
transportu zbiorowego. 

Pociągi PKM od 10 czerwca kur-
sowały dotąd na czterech trasach 
z Poznania do Nowego Tomyśla, 
Wągrowca, Jarocina i Grodziska 
Wielkopolskiego i z powrotem. 
W kolejnych latach otwierane mają 
być dla PKM nowe trasy – w ramach 
szybkich połączeń w aglomeracji 
poznańskiej w kierunku Kościana, 
Gniezna, Szamotuł i Obornik Wlkp. 
AŚ, MW 

PKM w Swarzędzu 
Swarzędz jest kolejną miejscowością, do której od 9 września 
jeżdżą pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
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UMiG w Swarzędzu zakończył 
wdrażanie nowego systemu opro-
gramowania w urzędzie – z myślą 
o mieszkańcach oraz klientach. Uru-
chomiony został nowy portal – eU-
rząd, dostępny drogą elektroniczną, 
w którym można załatwić sprawy 
niezależnie od pory dnia i miejsca 
pobytu. Wystarczy w wyszukiwarce 
wpisać adres: eurzad.swarzedz.pl. 

W eUrzędzie obsługa interesan-
tów odbywa się na bieżąco. Za po-
średnictwem tego portalu można 
uzyskać informację na temat wyso-
kości należności, terminów płatno-
ści np. podatków, innych opłat i roz-
rachunków z urzędem, itp., można 

realizować płatności tych należności 
poprzez usługę PayByN.Dodatkowo 
można monitorować status i stan 
realizacji naszej sprawy w urzędzie.

Rejestracja w systemie umożli-
wia także otrzymywanie drogą sms, 
e-mail lub poprzez platformę epu-
ap, powiadomień o wydarzeniach 
mających miejsce na terenie gminy, 
a także informacji w sprawach doty-
czących konkretnej osoby.

W jaki sposób można zarejestro-
wać się na portalu eUrząd? Oso-
biście podczas wizyty w Urzędzie 
ul. Rynek 1, w Wydziale Obsługi 
Mieszkańca albo rejestrując się na 
portalu eUrząd. MW

31 sierpnia w Swarzędzu zostało od-
dane do użytku nowoczesne przej-
ście nad ruchliwą drogą krajową 92. 
Wyposażone zostało w windy oraz 
wygodne schody. Kładka dla pie-
szych i rowerzystów zapewnia bez-
pieczny sposób przemieszczania się 
z jednej strony miasta na drugą, ale 
także cieszy oczy nowoczesną bryłą 
architektoniczną. Powstała w miej-
scu starej, zniszczonej kładki, która 
trzeba było rozebrać. MW

Elektroniczny urząd

Bezpieczne przejście
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11 września benefi cjenci programu 
podpisali stosowne umowy i otrzy-
mali klucze. – Gmina Tarnowo Pod-
górne uruchomiła program z myślą 
o tych mieszkańcach, którzy zda-
niem instytucji fi nansowych nie mają 
wystarczającej zdolności kredytowej. 
Z drugiej strony natomiast nie speł-
niają już warunków koniecznych do 
otrzymania mieszkania komunal-
nego – powiedział na uroczystości 
przekazania kluczy wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka. – Jest 
to nasza, samorządowa odpowiedź 
na potrzeby naszych mieszkańców.

W ramach Gminnego Progra-
mu powstało 18 mieszkań (o po-
wierzchni 47–69 m2) wraz z komór-
kami lokatorskimi. Wybudowano 
także drogę, parkingi i plac zabaw 
oraz zagospodarowano teren wokół.

Program był realizowany poprzez 
spółkę Tarnowska Gospodarka 
Komunalna TP-KOM. Budynki za-

projektowała fi rma AC STUDIO. 
Umowę z wykonawcą AKBUD-KU-
RANT na budowę I budynku podpi-
sano w czerwcu 2017 r., a drugiego 
w październiku 2017 r.

Opłaty, jakie ponoszą mieszkań-
cy (czynsz i zaliczka na wykup), 
wynoszą 790–1100 zł w zależności 
od powierzchni mieszkania. Umo-
wy zakładają wykup mieszkania po 
maksymalnie 25 latach. 

Gmina Tarnowo Podgórne roz-
waża kontynuacje programu. – Naj-
pierw musimy zbadać zaintereso-
wanie wśród mieszkańców gminy 
– mówi wójt Tadeusz Czajka. – Zbie-
ramy wstępne już deklaracje i na tej 
podstawie podejmiemy decyzję. ARz

Klucze przekazane – 
można już mieszkać
Ponad dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem w Tarnowie Podgórnym 
oddano do użytku mieszkania w ramach Gminnego Programu Budowy Mieszkań 
z Dojściem do Własności

Samorządowa 
odpowiedź na po-
trzeby mieszkańców

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. k. 
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3) 
poszukuje kandydatów do pracy: 

Konfekcja spożywcza Konfekcja spożywcza 
– 20,54zł brutto/h – 20,54zł brutto/h 

· Praca na stałe lub dorywcza
· System zmianowy
· Od poniedziałku do piątku
· Różne formy zatrudnienia
· Wymagana książeczka sanepidu

Zapraszamy do kontaktu: 
tel. 6   lub   6 6
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl

Burmistrz gminy Stęszew ogłasza 
akcję, w której mieszkańcy mają 
okazję zaproponować, na co mo-
głaby zostać wykorzystana kwota 
100.000 zł. z budżetu gminy. Wa-
runek podstawowy – przedstawiony 
pomysł musi służyć całej gminnej 
społeczności!

Koncepcje do realizacji należy 
zgłaszać pisemnie (opatrzone imie-
niem i nazwiskiem oraz adresem 
kontaktowym pomysłodawcy) na 
adres Urzędu Miejskiego Gminy 
Stęszew. Termin nadsyłania pomy-
słów upływa 30 września 2018 r. Red

Stęszewianie 
decydują
o budżecie 

REKLAMA
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ANGIELSKI I HISZPAŃSKI
mgr UAM Mikołaj Sznajder

tel. 730 359 353 www.sznajderjezyki.pl

Z A J Ę C I A  P R E M I U M
Ze mną osiągniesz swój wymarzony cel językowy!

Oferuję:
• Konwersacje/przełamywanie bariery językowej
• Przygotowanie do matury i certyfikatów językowych
• Kursy/konwersacje dla firm
• Angielski biznesowy
• Skuteczne i najnowsze metody które przyspieszą twoją naukę
• Lekcje online (Skype) — wygoda i elastyczność
• Lekcje z dojazdem do ucznia

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 

REKLAMA

REKLAMA

Burmistrz gminy Stęszew Wło-
dzimierz Pinczak przywitał gości 
i przypomniał historię powstania 
budynku oświatowego w Jezior-
kach. Jego budowa zaczęła się 8 
lutego 2017, a zakończyła 31 lipca 
2018 r. Powierzchnia działki wyno-
si 24.425,51 m2, użytkowa przed-
szkola 814,03 m2, a szkoły 2.211,04 
m2. Budynek dostosowany jest do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Koszt budowy to 10 milionów 893 
tys. zł.

– Przez lata szkoła mieściła się 
w pałacu, to miejsce magiczne, ale 
współczesne czasy stawiają swoje 
warunki stąd ta inwestycja – mówił 
burmistrz Pinczak. – Życzę, by na-
uka tu odbywała się w  sposób nie-
ograniczony.

– Z jednej strony należy podkre-
ślić decyzję burmistrza gminy Stę-
szew i radnych, aby podjąć się tak 
znaczącej inwestycji, a z drugiej, że 
to inwestycja w młode pokolenie. 
Tak postępuje dobry gospodarz – 
mówił wicemarszałek Wojciech 
Jankowiak.

– Gratuluję burmistrzowi, radzie 
i społeczności, mam nadzieję, że 
dzieci będą z ochotą się tutaj uczyły 
– dodał wicestarosta poznański To-
masz Łubiński.

– 64 lata temu zasiadłem w klasie 
szkoły w Jeziorkach i też się zasta-
nawiałem, co mnie czeka – mówił 
do uczniów były poseł oraz minister 
rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław 
Kalemba. – Nie bójcie się! Jesteście 
wielkimi wygranymi!

– Marzenia się spełniają – mówił 
dyrektor placówki Cezary Molenda. 
– Zmienił się budynek szkoły, ale 
jedno się nie zmieniła – nadal bę-
dzie trzeba się uczyć!

Na koniec jeden z przemawiających 
gości dodał, że gmina Stęszew jest 
najlepszym przykładem realizowania 
zrównoważonej polityki i rozwoju. 

Po części ofi cjalnej nastąpiły wy-
stępy dzieci. Była też możliwość 
zwiedzenia nowego budynku. Lech 

Nowa szkoła
3 września odbyło się uroczyste otwarcie i rozpoczęcie roku 
szkolnego w nowej, długo wyczekiwanej szkole, w Jeziorkach 
(gm. Stęszew)

Radni z Komornik zdecydowali 
o bezpłatnych przejazdach auto-
busami dla dzieci uczących się 
w gminnych szkołach. Ulga obejmie 
strefy B i C i zacznie obowiązywać 
od października 2018 r.

Do tej pory gmina organizowa-
ła bezpłatne przejazdy dla dzieci, 
które mieszkają w określonej usta-
wą o systemie oświaty odległości 
od szkoły. Teraz nie będzie miało 
to znaczenia, uczniowie gminnych 
szkół nie będą płacić za transport na 
terenie całej gminy. W rozpoczętym 
właśnie roku szkolnym z ulgi sko-
rzystają też uczniowie ostatniego 
rocznika gimnazjum.

Bilety zostaną doładowane w for-
mie Poznańskiej Karty Aglomera-
cyjnej (PEKA). Uczniowie będą 
uprawnieni do bezpłatnych prze-
jazdów w czasie trwania zajęć edu-
kacyjnych, czyli od 1 września do 30 
czerwca. Wnioski o wydanie i doła-
dowanie karty PEKA będą przyjmo-
wane w sekretariatach szkół do 30 
września tego roku.

Z bezpłatnych przejazdów sko-
rzystają także dzieci mieszkające 
w naszej gminie, które są uczniami 
szkół podstawowych w Puszczyko-
wie i Luboniu – miastach znajdują-
cych się w tych samych strefach bi-
letowych, co gmina Komorniki. OK

Darmowa komunikacja 
w Komornikach

Komorniccy radni podjęli uchwa-
łę, która umożliwia uruchomienie 
od 1 października nowej nocnej 
linii autobusowej nr 250 z Górczy-
na w kierunku Komornik (przez 
Fabianowo, Kotowo, Luboń, Ko-
morniki, Szreniawę, Rosnówko, 
Chomęcice i Konarzewo). Nocna 
linia nr 250 będzie kursować na 
trasie Górczyn-Głuchowo/Staw-
na, w nocy z piątku na sobotę 
i z soboty na niedzielę. Główne 
koszty utrzymania poniosą gminy 
Komorniki i Dopiewo.

Od 1 października br. planowane 
są również zmiany na liniach nr 243 
i 251. Więcej na naszym portalu. 
Red

Nowa 
nocna linia
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W Palędziu w gminie Dopiewo już 
jest gotowa stacja, na której za-
trzymuje się szynobus kursujący 
w ramach Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej. Ponadto została przygo-
towana pełna infrastruktura. Miesz-
kańcy pobliskich miejscowości 
będą mogli zostawić swoje pojazdy 
i wsiąść do szynobusa jadącego do 
Poznania. 

Czas start!
Otwarcie węzła przesiadkowego 

w Palędziu nastąpiło na początku 
września, co znacznie poprawiło ko-
munikację w całej okolicy i pozwoliło 
mieszkańcom Dopiewca, Dąbrów-
ki, czy nawet pobliskich: Dąbrowy, 
Więckowic, Gołusek i Zakrzewa 
aktywnie włączyć się do projektu 

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. 
Z tej formy transportu bardzo sko-
rzystają mieszkańcy takich osiedli, 
jak: Osada Leśna w Dąbrówce oraz 
Leśna Polana w Dopiewcu. Z Dą-
brówki na stację w Palędziu można 
bowiem bezproblemowo dotrzeć 
spacerem, natomiast z Dopiewca 
– dojechać autem, czy rowerem. 
Wystarczy przy stacji zostawić swój 
pojazd i zamienić go na transport 
publiczny. Bezstresowo będą po-
dróżować także osoby, które nie są 
zmotoryzowane. 

Skorzystają mieszkańcy Leśnej 
Polany
Włączenie gminy Dopiewo do 

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
to ważna informacja dla miesz-
kańców, którzy już wybrali osiedla 
Leśna Polana i Osada Leśna od de-
welopera Linea. Z drugiej strony, 
to dodatkowy argument przema-
wiający za tym, aby wybrać jedno 
z osiedli Linea. A o tym, jaką po-
pularnością się cieszą, nikogo nie 
trzeba przekonywać. W Dąbrówce 
i Dopiewcu Linea Deweloper roz-
wija swoje osiedla regularnie od 17 
lat. Na Leśnej Polanie, która mocno 
skorzysta z węzła przesiadkowego, 
zamieszkało już ponad 1000 osób. 
Plany Linei zakładają dalszy rozwój 
inwestycji. Powstaną tutaj domy 

jednorodzinne, mieszkania w zabu-
dowie szeregowej i wielorodzinnej, 
ale także rozbudowywana będzie 
w dalszym ciągu infrastruktura. 

– Realizujemy naszą inwestycję 
całościowo. Dbamy o komplek-
sowe zagospodarowanie całego 
terenu, w tym wewnętrzne alejki 
oraz zaplecze handlowo-usługowe. 
W Dąbrówce znajduje się Centrum 
Handlowe Aurora, placówki edu-
kacyjne i inne udogodnienia do za-
spokajania podstawowych potrzeb. 
Podobne inwestycje będą zrealizo-
wane w Dopiewcu – mówi Adam 
Wędrychowicz z fi rmy Linea. Wielu 
mieszkańców Leśnej Polany jest za-
wodowo związanych z Poznaniem. 
Przygotowanie węzła przesiadko-
wego jest strzałem w dziesiątkę. 

Funkcjonalna infrastruktura 
PKM
Stacja przesiadkowa została tak 

przygotowana, aby zmieściło się na 
parkingu 127 aut i 24 rowery, są też 
wiaty przystankowe i biletomat. Do-
jazd stąd na stację Poznań Główny 
zajmuje jedynie 8 minut! Projekt 
Poznańskiej Kolei Metropolital-
nej to nie tylko pociągi i potrzebna 
infrastruktura. Rozkład jazdy lo-
kalnych autobusów w większości 
zostały dostosowane do godzin 
odjazdu i przyjazdu szynobusów. 
W całe przedsięwzięcie zostali zaan-
gażowani: marszałek województwa, 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
oraz poszczególne samorządami lo-
kalnymi w powiatach. 
Red

Nowy węzeł Park&Ride! Kto skorzysta najbardziej?

W Palędziu są miej-
sca dla 127 aut i 24 
rowerów

– Zintegrowane węzły przesiadko-
we i tzw. droga wzdłuż torów to klu-
czowe inwestycje gminy Dopiewo 
zaplanowane w tym roku. Łączna 
ich wartość wynosi ok. 19,25 mln zł, 
z czego dofi nansowanie może wy-
nieść ok. 13,9 mln zł. – mówi Adrian 
Napierała, wójt gminy Dopiewo. 

Ochrona środowiska i odciąże-
nie coraz bardziej zatłoczonych 
dróg – to priorytety tych inwestycji. 
Razem z wdrożoną w połowie roku 
Poznańską Koleją Metropolitalną, 
zwiększającą liczbę kursów w go-
dzinach szczytu, mają przekonać 
mieszkańców do atrakcyjności ko-
lei jako środka transportu. Zmiany 
przyzwyczajeń są coraz bardziej 
widoczne. Więcej ludzi dojeżdża ro-
werami, samochodami, czy busami 
do stacji i przesiada się na pociąg do 
Poznania.

Węzeł w Palędziu obejmuje 422 
metry nowej drogi, z chodnikiem 
i ścieżką rowerową, która prowadzi 
od skrzyżowania z ul. Poznańską do 
skrzyżowania ul. Kolejową. Wzdłuż 
stoją ekrany akustyczne zapew-
niające komfort, chroniąc przed 
hałasem, z furtką pozwalającą na 
przejście mieszkańcom pobliskie-
go osiedla szybciej na stację. Nowy 

parking przy węźle w Palędziu 
pozwoli zaparkować 127 samo-
chodów. Znajdą się na nim także 3 
miejsca dla niepełnosprawnych i 2 
dla autobusów. 

Parking węzła w Dopiewie ma po-
mieścić 100 samochodów. Dodat-
kowo zostanie na nim wydzielone 8 
miejsc dla niepełnosprawnych. I tu 
przewidziano przebudowy drogowe, 
choć w dużo mniejszym zakresie.

Teren obu węzłów będzie mo-
nitorowany przez systemy kamer 
i doświetlony lampami ulicznymi. 
O dostępności miejsc na parkin-
gach powstałych przy obu stacjach 
będą informować tablice elektro-
niczne. I w Palędziu, i w Dopiewie 
powstaną info-kioski, ławki i wiaty 
rowerowe. Będzie można zaparko-
wać auto lub rower, by kontynuować 
podróż pociągiem PKM, którego 
częstotliwość kursów w godzinach 
szczytu ostatnio wzrosła.

– Łącznie oba zintegrowane węzły 
przesiadkowe i tzw. droga wzdłuż 
torów kosztują 19,25 mln zł, z czego 
dofi nansowanie może wynieść ok. 
13,9 mln zł. To kluczowe inwestycje 
gminy Dopiewo zaplanowane w tym 
roku. Staramy się konsekwent-
nie inwestować w infrastrukturę. 

Pozyskujemy środki i efektywnie 
zarządzamy budżetem. Dopiewo 
jest gminą, która dynamicznie się 
rozwija. 4 lata temu miało 20 tys. 
mieszkańców, dziś ma ponad 25 tys. 
4 lata temu budżet gminy wynosił 
ponad 77 mln zł, dziś 133 mln zł. 
Przez ostatnie 4 lata wydaliśmy na 
inwestycje 131 mln zł – wyjaśnia 
wójt Adrian Napierała. – Ta furtka 
w ekranie akustycznym przy węźle 
w Palędziu jest ukłonem w stronę 
mieszkańców. Zgłosili nam taką po-

trzebę. Wykonaliśmy ją dodatkowo, 
po rozmowach. Inwestycje realizu-
jemy dla ludzi, którym będą służyć 
na co dzień. 

– Co kilka dni odwiedzałem na 
rowerze, z dziećmi, okolice budo-
wy przy stacji. Śledziliśmy postępy. 
Droga wzdłuż torów świetnie na-
daje się do takich wypraw. Pracuję 
w branży budowlanej, więc inte-
resowało mnie to także z perspek-
tywy zawodowej. Przed 7 laty, jak 
zamieszkaliśmy w Dąbrówce, dużo 

mniej ludzi korzystało z kolei, obec-
nie widać, że zainteresowanie koleją 
wzrosło. Jesteśmy na etapie przeko-
nywania się do kolei. Nasza niania 
regularnie dojeżdża do nas pocią-
giem z Poznania i jest zadowolona. 
Nam też się zdarza podjechać po-
ciągiem do Poznania, bo koleją jest 
szybko, to 12 minut stąd – wyjaśnia 
Wojciech Porowski z Dąbrówki. 

– Pracuję w Dopiewie w fi rmie 
obok stacji, obserwuję budowę wę-
zła przesiadkowego na bieżąco. Wi-
dać postępy. Myślę, że szybka kolej 
to przyszłość. Już przed budową 
węzła, jak gmina wyrównała teren 
na parking, widać było, że chętnych 
do parkowania auta przybywa. Jak 
powstanie węzeł, to będzie bardziej 
komfortowo. Cieszy mnie, że razem 
z węzłem powstaje ścieżka rowero-
wa wzdłuż ul. Laserowej. Będę mo-
gła bezpieczniej jeździć do pracy. 
Z pewnością także tym, którzy z ro-
weru przesiądą się na pociąg – mówi 
Danuta Rojewska z Dopiewca.

Projekt jest współfi nansowany 
przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego 2014–2020. Adam Mendrala

Węzły w Palędziu i Dopiewie
Zmieniają się okolice stacji kolejowych w podpoznańskiej gminie Dopiewo. Ukończona została budowa 
węzła przesiadkowego w Palędziu. Między Palędziem a Dąbrówką powstała tzw. droga wzdłuż torów. Coraz 
wyraźniej widać zmiany przy stacji w Dopiewie. Tu wkrótce będzie drugi węzeł przesiadkowy w gminie 

Wojciech Porowski z Dąbrówki na węźle w Palędziu.
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To my ich wybraliśmy dwa lata 
temu. Co miesiąc dostają za swoją 
pracę publiczne pieniądze. Mamy 
prawo, a nawet obowiązek, ich oce-
niać! Wybierzmy radnego, który 
najlepiej dba o interesy mieszkań-
ców i wskażmy takich, którzy słabo 
przykładają się do obowiązków. Tym 
bardziej, że dobiega końca siódma 
kadencja. To więc najlepszy mo-
ment, by ocenić, co do tej pory radni 
zrobili dla nas – swoich wyborców, 
jak wywiązywali się ze swoich obo-
wiązków i z obietnic przedwybor-
czych. Nasza akcja jest znakomitym 

sprawdzianem popularności i ak-
tywności dla samorządowców przed 
zbliżającymi się wyborami (21 paź-
dziernika) oraz doskonałą szansą 
na zaprezentowanie ich dokonań 
i sukcesów oraz podziękowanie tym 
najskuteczniejszym. 

Radni z naszego regionu czeka-
ją na Państwa głosy. Zachęcamy 
też do wyrażania opinii w komen-
tarzach, za co można poszczegól-
nych radnych pochwalić, a za co 
powinno się ich zganić. Ten z rad-
nych, który otrzyma najwięcej gło-
sów, zostanie SuperRadnym’2018. 

W nagrodę otrzyma prestiżowy 
tytuł, dyplom i kampanię promo-
cyjną na naszych łamach. Rozmo-
wę z laureatem zaprezentujemy na 
łamach „Naszego Głosu Poznań-
skiego” w wydaniu, które ukaże 
się 15 października oraz na portalu 
i naszych mediach społecznościo-
wych, a Radio Poznań – partner 
medialny plebiscytu przeprowadzi 
z nim wywiad. Laureat, a także 
drugi i trzeci w klasyfi kacji gene-
ralnej radny zostaną uhonorowani 
Srebrnymi Medalami Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego „Labor 
Omnia Vincit” (Praca Wszystko 
Zwycięża) za krzewienie idei pracy 
organicznej. 

Mamy też nagrodę dla głosujących. 
Właściciel numeru telefonu, z które-
go oddanych zostanie najwięcej gło-
sów w nagrodę otrzyma voucher na 
pobyt z noclegiem wraz z osobą to-
warzyszącą w Hotelu Remes Sport & 
SPA**** w Opalenicy – tym samym, 
który podczas Euro’2012 gościł re-
prezentację Portugalii z Ronaldo na 
czele! Voucher obejmuje kolację dla 
dwojga z winem!

Druga w kolejności osoba pod 
względem liczby wysłanych sms-
ów otrzyma na weekend luksusowy 
samochód marki Infi niti z pełnym 
bakiem do wykorzystania. 

Warto, by mieszkańcy wypowie-
dzieli się na temat swoich przedsta-
wicieli w radach gminy, miasta, po-
wiatu i sejmiku wojewódzkiego, by 
wskazali, którzy z radnych rzetelnie 
wykonują swoje zadanie, a którzy 
zawiedli zaufanie wyborców. Jeste-
śmy ciekawi, co nasi Czytelnicy wie-
dzą i myślą o swoich radnych? Który 
z nich cieszy się najlepszą opinią? 
Odpowiedzi na te pytania szukać 
można na bieżąco na stronie www.
naszglospoznanski.pl , na której 
publikować będziemy Państwa ko-
mentarze, opinie, głosy i aktualny 
ranking radnych – należy kliknąć 
w czerwoną zakładkę SUPERRAD-
NY’2018. 

SuperRadnego'2018 uhonoruje-
my na uroczystej gali w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu. Red

Rada Miasta i Gminy Buk
001 Adamczak Mirosław 
002 Batura Elżbieta 
003 Bednarek Agnieszka 
004 Giełda Tomasz 
005 Jankowski Andrzej 
006 Króliczak Alicja 
007 Łysiak Tadeusz 
008 Mądroszyk Maria 
009 Mrówka Jerzy 
010 Pańczak Dariusz 
011 Plewa Tomasz 
012 Raburski Tadeusz 
013 Tonder Elżbieta 

Rada Gminy Czerwonak
014 Banaszak Anita
015 Banaszak Ewa 
016 Bukowski Wojciech 
017 Dudziak Agnieszka 
018 Gryska Beata 
019 Hornik Zbigniew 
020 Jankowska-Bachor Daniela 
021 Konieczny Krzysztof 
022 Korta Jaromir 
023 Maciejewski Robert 
024 Mikołajczak Jan 
025 Niedośpiał Krystyna 
026 Parszuto Grzegorz 
027 Przyczyna Gabriela 
028 Skrzekut Wojciech 
029 Smykowski Marek 
030 Sokalska-Mocny Barbara 
031 Stachowiak Helena 
032  Wasilewska-Waligórska 

Karolina 
033 Wojtkowiak Marcin 
034 Zarzycki Łukasz  

Rada Gminy Dopiewo
035 Bartkowiak Tadeusz 
036 Bąk Jan 
037 Dorna Krzysztof 
038 Dorna Wojciech 
039 Dziembowski Piotr 
040 Jamont Marta 
041 Jazy Paweł 
042 Kapciński Henryk 
043 Kopystecki Przemysław 
044 Kurpiewski Sławomir 
045 Kwaśnik Anna 
046 Lewandowski Tomasz 
047 Moskalik Walenty 
048 Nnorom Justin 
049 Nowaczyk Leszek 
050 Nowak Mariola 
051 Ostrowski Mariusz 
052 Pawelec Ryszard 
053 Strażyński Piotr 
054 Strychalski Jacek 
055 Walich Mariola 

Rada Gminy Kleszczewo
056 Batycka Regina
057 Borowczyk Marek 
058 Bytniewski Jarosław 
059 Lammel Tadeusz 
060 Lesiński Henryk 
061 Maciejewski Marek 
062 Maćkowiak Tomasz 
063 Michałowska Donata 
064 Rachtan-Małycha Magda 
065 Rajchelt Jan 
066 Szafrański Maciej 
067 Szymczak Łukasz 

068 Wawrzyniak Łukasz 
069 Żołądek Jakub  

Rada Gminy Komorniki 
070 Adamski Marian 
071 Błaszczak Edyta 
072 Brocki Wojciech 
073 Degórska Małgorzata 
074 Depczyński Jacek 
075 Guzek Zenon 
076 Kaczmarek Paweł 
077 Kolińska Urszula 
078 Kosmowski Henryk 
079 Kroll-Chilomer Krystyna 
080 Kurasz Robert 
081 Kwaśniewski Władysław 
082 Lipiński Klaudiusz 
083 Napierała Piotr 
084 Pankiewicz-Sobisiak Julia 
085 Pietrzak Wojciech 
086 Stemplewska Anna 
087 Trocha Dorota 
088 Wiśniewski Piotr 
089 Wojtyniak Beata 
090 Występski Dominik 

Rada Miejska Gminy Kostrzyn
091 Banaszak Grzegorz 
092 Czubak Jakub 
093 Hojeński Piotr 
094 Janiak Tomasz 
095 Kaczmarek Paweł 
096 Kotarski Piotr 
097 Kowalski Marek 
098 Kubiak Przemysław 
099 Kukuła Waldemar 
100 Nadolny Szymon 
101 Perka Paweł 
102 Szał Łukasz 
103 Szyszka Adam 
104 Urycki Krzysztof 
105 Wojciechowski Artur 

Rada Miejska w Kórniku
106 Andrzejewska Anna 
107 Bartkowiak Julia 
108 Bruczyńska Beata 
109 Buchalska Dorota 
110 Cupryjak Iwona 
111 Duszczak Stanisław 
112 Genstwa Roman 
113 Janicka Krystyna 
114 Kaczmarek Irena 
115 Kosmalska Iwona 
116 Kulza Daniel 
117 Kwas Łukasz 
118 Lange Jarosław 
119 Lewandowski Adam 
120 Mieloch Jarosław 
121 Nagler Tomasz 
122 Paluszkiewicz Danuta 
123 Pawlaczyk Magdalena 
124 Regulski Andrzej 
125 Rozmiarek Jerzy 
126 Surdyk Andrzej 
127 Walkowiak Małgorzata 

Rada Miasta Luboń
128 Andrzejczak Paweł 
129 Bartkowiak Patryk 
130 Bielawski Jakub 
131 Budzyński Łukasz 
132 Dworaczyk Adam 
133 Ekwińska Katarzyna 
134 Franek Dorota 

Wybierzmy SuperRadneg
Rozpoczynamy piątą edycję plebiscytu SuperRadny
mogą głosować od 17 do 28 września 2018 r., do go

Aby zagłosować w plebiscycie należy na numer 71051 
(koszt jednego SMS-a to 1 zł zł + VAT) wysłać SMS o treści NGP.X 
(w miejsce X należy wpisać numer kandydata – patrz lista radnych)

SuperRadny2018SSuperuperRRadnyadny20182018

PROMOCJA

OKAZJA! 
DWA OGŁOSZENIA W CENIE JEDEGO!!!DWA OGŁOSZENIA W CEN
Kandydujesz 21 października? Zamów ogłoszenie na naszych łamach. 

Najbliższe wydania gazety 30 września i 15 października. 

NIA W CENIE JEDEGO!!!
Nie zwlekaj! Zadzwoń już teraz: 691-896-296
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PLEBISCYT

go’2018 
y Poznania i Powiatu Poznańskiego, w którym ocenimy radnych różnych szczebli samorządowych. Czytelnicy 

odziny 21.00. Patronat honorowy objął Jan Grabkowski, starosta poznański, a medialny Radio Poznań
135 Frąckowiak Katarzyna 
136 Gawelski Hieronim 
137 Goryniak Piotr 
138 Górecki Kazimierz 
139 Izydorski Piotr 
140 Kołodziej Tomasz 
141 Krzyżostaniak Paweł 
142 Okupniak Andrzej 
143 Samulczyk Marek 
144 Szwacki Michał 
145 Wilczyńska-Kąkol Karolina 
146 Wolniewicz Paweł 
147 Woźniak-Patej Magdalena 
148 Zygmanowska Teresa 

Rada Miejska w Mosinie
149 Cebulski Arkadiusz 
150 Gierek Zdzisław 
151 Gorzyńska Agnieszka 
152 Grygier Zbigniew 
153 Jabłoński Marian 
154 Kaptur Małgorzata 
155 Kasprowicz Łukasz 
156 Kleiber Michał 
157 Kolankiewicz Roman 
158 Łukowiak Tomasz 
159 Mania Wiesława 
160 Michalak Dominik 
161 Osuch Marian 
162 Rajkowska Małgorzata 
163 Raźny Andrzej 
164 Rożek Mieczysław 
165 Rybicki Ryszard 
166 Szymczak Jolanta 
167 Tomczak Czesław 
168 Wiązek Waldemar 
169 Witkowska Maria 

Rada Miejska w Murowanej 
Goślinie
170 Gałka Mikołaj 
171 Hałas Michał 
172 Kaniecki Wiesław 
173 Kaźmierczak Błażej 
174 Kobus Alicja 
175 Krauze Dawid 
176 Kuźniewski Andrzej 
177 Nawrocka Grażyna 
178 Strykowski Konrad 
179 Ogrodnik Agnieszka 
180 Pawlak Tomasz 
181 Pędziński Szymon 
182 Przygońska Krystyna 
183 Rogowski Michał 
184 Sommerfeld Leszek 

Rada Miejska Gminy Pobiedziska
185 Antkowiak Sylwester 
186 Balcerek Jarosław 
187 Dobry Dariusz 

188 Gołębiewski Edward 
189 Jończyk Renata 
190 Kosicki Franciszek 
191 Krawczyk Paweł 
192 Łucka Robert 
193 Mikołajczak Janusz 
194 Pauter Dariusz 
195 Radecki Wojciech 
196 Sobka Danuta 
197 Szczygielski Adam 
198 Widelicka Barbara 
199 Witaszyk Mikołaj 

Rada Miasta Puszczykowa
200 Bijaczewska Elżbieta 
201 Brączkowska Alfreda 
202 Czarnecka Elżbieta 
203 Grzonka Łukasz 
204 Hempowicz Małgorzata 
205 Hetman Władysław 
206 Krzyżański Maciej 
207 Łagoda Jan 
208 Łuczak-Dydowicz Dorota 
209 Potocki Tomasz 
210 Ryglewicz Filip 
211 Szczotka Małgorzata 
212 Teuschner Ryszard 
213 Wójcik Agata 

Rada Miasta Poznania
214 Alexandrowicz Przemysław 
215 Boruczkowski Michał 
216 Danelska Monika 
217 Dudziak Lidia 
218 Dudzic-Biskupska Małgorzata 
219 Fabiś-Szulc Karolina 
220 Frankiewicz Joanna 
221 Ganowicz Grzegorz 
222 Górny Zbyszko 
223 Grześ Michał 
224 Jaworski Dariusz 
225 Jemielity Ewa 
226 Jura Grzegorz 
227 Kania Henryk 
228 Kapuściński Janusz 
229 Kayser Tomasz 
230 Kretkowska Katarzyna 
231 Kręglewski Wojciech 
232 Król Dominika 
233 Lipiński Tomasz 
234 Lisiecka-Pawełczak Maria 
235 Mańkowska Urszula 
236 Mikuła Łukasz 
237 Owsianna Halina 
238 Pawlik Adam 
239 Rataj Andrzej 
240 Rozmiarek Mateusz 
241 Różański Artur 
242 Skrzypinski Krzysztof 
243 Stachowiak Tomasz

244 Sternalski Marek 
245 Strzelecka Klaudia 
246 Sulanowski Jan 
247 Szczuciński Antoni 
248 Świątkowski Hubert 
249 Urbańska Beata 
250 Wierzbicki Tomasz 
251 Woźniak Małgorzata 

Rada Gminy Rokietnica
252 Brzeźniak Elżbieta 
253 Cieciora Michał 
254 Czerniejewska Agata 
255 Dankowski Paweł 
256 Fryś Kazimierz 
257 Hałas Piotr 
258 Kiejnich Sylwia 
259 Kram Agnieszka 
260 Lubka Ryszard 
261 Mielcarek Władysław 
262 Muszyński Zbigniew 
263 Nowak Joanna 
264 Pioch Adam 
265 Rzepka Bogusława 
266 Zielonka Krzysztof 

Rada Miejska Gminy Stęszew
267 Hübner Jolanta 
268 Jóźwiak Andrzej 
269 Kempa Zenon 
270 Krawczyk Zbigniew 
271 Krupa Jarosław 
272 Pospieszny Ryszard 
273 Potrawiak Mirosław 
274 Raczkiewicz Mikołaj 
275 Sikorska Barbara 
276 Słoma Hanna 
277 Sobolewski Tomasz 
278 Szafrański Piotr 
279 Szczeszek Iwona 
280 Trojanowski Marian 
281 Wszędybył Danuta 

Rada Gminy Suchy Las 
282 Ankiewicz Jarosław 
283 Ćwiertnia Urszula 
284 Hącia Zbigniew 
285 Jankowiak Maciej 
286 Łukszo Grzegorz 
287 Majewski Włodzimierz 
288 Matysiak Dariusz 
289 Pilas Krzysztof 
290 Przybylski Michał 
291 Rewers Grzegorz 
292 Salwa-Haibach Małgorzata 
293 Targońska Agnieszka 
294 Tasarz Ryszard 
295 Tyrka Paweł 

Rada Miejska w Swarzędzu
296 Baranowski Piotr 
297 Buchholz Magdalena 
298 Choryński Piotr 
299 Czachura Barbara 
300 Dyzma Ryszard 
301 Graczyk Anna 
302 Hejnowski Jacek 
303 Kamprowski Rafał 
304 Kmieciak Wojciech 
305 Konys Wanda 
306 Majchrzak Tomasz 
307 Majchrzak Zygmunt 
308 Matuszak Mateusz 
309 Rucińska Teresa 
310 Senyk Adrian 
311 Słupiński Rafał 
312 Socha Maciej 
313 Szkudlarek Katarzyna 
314 Szymanowski Krzysztof 
315 Wiczyński Ryszard 
316 Wojtysiak Joanna 

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
317 Barełkowska Dorota 
318 Bartosik Krzysztof 
319 Dolata Michał 
320 Gałka-Zdarta Anna 
321 Gorońska Władysława 
322 Gryska Marzena 
323 Janczewski Wojciech 
324 Jóźwik Dariusz 
325 Latos Jacek 
326 Leonhard Grzegorz 
327 Mularczyk Joanna 
328 Owczarz Piotr 
329 Przybecki Michał 
330 Szewczyk Józef 
331 Szymkowiak Elżbieta 
332 Tomaszewski Roman 
333 Walczak Marian 
334 Walkowiak Małgorzata 
335 Witkowski Henryk 
336 Zagórska Magdalena 
337 Żuchowska Monika 

Rada Powiatu Poznańskiego
338 Antoniewicz Barbara 
339 Bocian Paweł 
340 Burdajewicz Piotr 
341 Czerniawski Józef 
342 Dobrowolska Zofi a 
343 Głowacka Grażyna 
344 Grabkowski Jan 
345 Halber Małgorzata 
346 Jankowski Zbigniew 
347 Kiejnich Przemysław 
348 Kulczyński Zdzisław 
349 Kuleczka-Drausowska Ewa 
350 Laskowski Andrzej 

351 Lis Marek 
352 Łubiński Tomasz 
353 Markiewicz Marian 
354 Pawłowski Tomasz Jerzy 
355 Pietrzyński Marek 
356 Przybylski Leszek 
357 Robaszyński Krzysztof 
358 Strażyński Andrzej 
359 Szeszuła Jacek 
360 Szmyt Dariusz 
361 Szymczak Lidia 
362 Tomaszewski Zbigniew 
363 Waligóra Seweryn 
364 Wieloch Mirosław 
365 Woźniak Stanisław 
366 Żelazny Filip 

Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego
367 Berendt Jarosław 
368 Bierła Leszek 
369 Cieślak Czesław 
370 Czerwiński Zbigniew 
371 Grabowski Krzysztof 
372 Grobelny Ryszard 
373 Grzesiek Jan 
374 Grzyb Mikołaj 
375 Hinc Sławomir 
376 Ignasiński Włodzimierz 
377 Itman Zofi a 
378 Jankowiak Wojciech 
379 Jokś Julian 
380 Kado Jerzy 
381 Kaźmierczak Mirosława 
382 Kozan Karol 
383 Kruszyński Mirosław 
384 Majda Anna 
385 Mikołajczak Stefan 
386 Napierała Ryszard 
387 Nowacka Bożena 
388 Pałasz Kazimierz 
389 Pikulik Jan 
390 Piwoński Krzysztof 
391 Pospieszyński Andrzej 
392 Rutkowska-Krupka Mirosława 
393 Sokołowska Tatiana 
394 Sowa Marek 
395 Szalczyk Zofi a 
396 Szczepański Wiesław 
397 Szopiński Henryk 
398 Szymczak Dariusz 
399 Waszak Małgorzata 
400 Witkowski Waldemar 
401 Wituski Maciej 
402 Wodzińska Marzena 
403 Wojtasiak Leszek 
404 Woźniak Marek 
405 Żelanowski Rafał 

Partnerzy plebiscytu
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Szkolne ławki zostały zamienione 
na wygodne, miękkie poduszki. Na 
bok poszły zeszyty i podręczniki. 
A szkołę zastąpiła ekspozycja, któ-
rą kompletowano przez minione 
dziesięć lat. W Muzeum Powstań-
ców Wielkopolskich w Lusowie 
przez najbliższe tygodnie odbywać 
się będą „żywe lekcje historii”. 
Uczniowie z Zespołu Szkół w Bo-
lechowie byli pierwszymi uczest-
nikami tych niezwykłych spotkań. 
Docelowo lusowskie muzeum od-
wiedzi ok. 3 tysiące młodych ludzi 
ze szkół prowadzonych przez po-
wiat poznański. 

– To doskonały sposób na lekcje 
historii, szczególnie w 100. rocznicę 
wybuchu powstania wielkopolskie-
go, którego uczestnikami byli też 
wasi rówieśnicy – mówił Grzegorz 
Jazdon z muzeum, który prowadził 
interaktywne zajęcia dla młodzieży. 

Słuchacze nie musieli niczego 
notować ani czytać. Cała lekcja 
była ciekawą rozmową z młodzieżą 
o przyczynach, uczestnikach i boha-
terach powstańczego zrywu, które-
go stulecie mija w tym roku. 

– Na pewno ciekawszą formą 
nauki jest przyjazd tu, do muzeum, 
niż przerabianie kolejnych faktów 
z podręcznika – zgodnie podkreśla-
li Patrycja, Mateusz i Kuba z klasy 
mundurowej z Bolechowa.

Okazuje się, że w tym roku mu-
zeum bije rekordy popularności. 
W czerwcu frekwencja przekroczyła 

już wynik ubiegłorocznych odwie-
dzin. Przez 12 minionych miesięcy 
ekspozycję odwiedziło 2609 osób. 

– Chyba nie ma lepszego miej-
sca w powiecie poznańskim, aby 
poznać historię powstania wielko-
polskiego. Dlatego zorganizowa-
liśmy i opłaciliśmy dla wszystkich 
naszych uczniów takie zajęcia. Ża-

den podręcznik nie jest w stanie dać 
tyle wiedzy o powstaniu, ile można 
zdobyć właśnie tutaj, wśród wszyst-
kich cennych zbiorów – mówił Jan 
Grabkowski, starosta poznański, 
który również uczestniczył w „żywej 
lekcji”.

Zajęcia w muzeum nie są jedyną 
inicjatywą, jaką powiat poznański 

podjął w ramach tegorocznych ob-
chodów rocznicowych. 

– Na 3 października zaplanowano 
debatę powstańczą w tak historycz-
nym miejscu, jakim jest hotel „Ba-
zar”, z udziałem prof. Janusza Kar-
wata, prof. Waldemara Łazugi, prof. 
Andrzeja Chwalby i prof. Tomasza 
Nałęcza. Towarzyszyć jej będzie 
inscenizacja powstańcza – mówi 
Mirosław Wieloch, radny powiatu 
i przewodniczący Komitetu Orga-
nizacyjnego Obchodów 100. Rocz-
nicy Powstania Wielkopolskiego 
w Powiecie Poznańskim. – Z kolei 
uroczysta sesja Rady Powiatu w ZS 
1 w Swarzędzu, 10 października, 
połączona zostanie z inscenizacją 
historyczną, oprawiona strojami 
z epoki oraz wręczeniem nagród 
w konkursie wiedzy o powstaniu 
wielkopolskim dla uczniów szkół 
z terenu powiatu poznańskiego. 

Kolejna akcja, która ma upamięt-
nić zryw Wielkopolan, to prowa-
dzona przez Stanisława Woźniaka, 
prezesa HDK PCK „Gośliniacy”, 
zbiórka krwi pod hasłem – „Przelej 
krew dla Niepodległej”. KG 

Dotknąć historii w muzeum 
Nietypowe lekcje dla 3 tysięcy uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat poznański
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Przedstawiamy koncepcję nowej 
Szkoły Podstawowej w Wirach (gm. 
Komorniki), której autorem jest 
biuro projektów ABK Projekt z Zie-
lonej Góry.

Przez okres wakacji trwały pra-
ce nad koncepcją nowej szkoły. Ze 
względu na sąsiedztwo zabytkowej 
zabudowy koncepcja została rów-
nież skonsultowana z Powiatowym 
Konserwatorem Zabytków w Po-
znaniu. Odbyło się także spotkanie, 
w którym uczestniczyli dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Wirach 
oraz przedstawiciel Stowarzyszenia 
Przyjaciół Wir i mieszkańców wsi 
Wiry.

W projektowanym budynku 
szkoły przewiduje się trzy kondy-
gnacje nadziemne częściowo pod-
piwniczone. Budynek wraz z salą 
gimnastyczną przypomina literę 
„U”. W projekcie funkcjonalno-
użytkowym w budynku zaprojekto-
wano następujące pomieszczenia: 
26 sal dydaktycznych z zapleczami, 
3 świetlice szkolne, 2 pracownie ję-
zykowe, 2 pracownie informatycz-
ne, gabinety pedagoga, psychologa, 
pielęgniarki, logopedy, bibliotekę, 
serwerownię, archiwum, radiowę-
zeł, kuchnie cateringową ze sto-
łówką, portiernię, pomieszczenie 
do rozmów z rodzicami, pokój na-
uczycielski, sekretariat z gabine-

tami dla dyrekcji, toalety, szatnie 
uczniowskie, pomieszczenia socjal-
no-gospodarcze, pomieszczenia 
techniczne, pełnowymiarową salę 
gimnastyczną 44 m x 22 m z widow-
nią oraz zapleczem na sprzęt spor-
towy, zapleczami sanitarno-szatnio-
wymi, pokojem nauczycieli WF, sale 
do zajęć z gimnastyki korekcyjnej, 
sale do zajęć korekcyjno-kompensa-
cyjnych, sale do indywidualnej sty-
mulacji, salę spotkań z zapleczem, 
zaplecze sanitarne dostępne z ze-
wnątrz obiektu. Budynek wyposa-
żony będzie w windę. Na zewnątrz 
zaprojektowano: boisko wielofunk-
cyjne z bieżnią i skocznia do skoku 
w dal, plac zabaw, miejsca parkin-
gowe (79), zatoczkę dla autobusów, 
parking dla rowerów, chodniki, dro-
gi pożarowe.

Pow. użytkowa budynku to 
7.092,51 m2, a pow. zabudowy: 
3.412,32 m2.

Zgodnie z umową na „Wykonanie 
projektu budowlano-wykonawcze-
go szkoły podstawowej w Wirach” 
zakończenie prac projektowych 
przewidziane jest na marzec 2019r.

Lokalizacja nowego obiektu 
wyznaczona została na terenie 
dawnego Gospodarstwa Rolnego 
w Wirach przy ul. Zespołowej. Na 
sesji Rady Gminy Komorniki w paź-
dzierniku planowane jest podjęcie 
uchwały w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Wiry 
w rejonie ulic: Zespołowej i Sporto-
wej. Kolejnym etapem będzie pozy-
skanie gruntu od Krajowego Ośrod-
ka Wspierania Rolnictwa. Red 

Nowa szkoła w Wirach

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że w dniu 20 września 2018 r.20 września 2018 r. wywieszony zostanie w siedzibie Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, oraz na stronie internetowej 
Gminy, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości 

gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel.(061) 89-59-289.

Wójt Gminy Duszniki informuje, iż został ogłoszony 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej 

Zgodnie z art.37 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz.121) 
niniejszym podaję do publicznej wiadomości, iż na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, przy ulicy 
Sportowej 1, miejscowości położenia nieruchomości oraz BIP 
Gminy Duszniki – wywieszono ogłoszenie o przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej na terenie miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki. 

Ogłoszenie zostało również umieszczone na stronie 
internetowej www.duszniki.eu . 

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61-2956530 pokój nr 4). 

REKLAMA

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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REKLAMA

Święto Plonów rozpoczęło się mszą 
świętą w kaplicy pw. św. Teresy. 
Podczas nabożeństwa zostały po-
święcone wieńce dożynkowe przy-
gotowane przez 16 sołectw oraz 
chleb dożynkowy. Po mszy ruszył 
korowód, który przy dźwiękach 
Kapeli Dudziarskiej „Koźlary” 
przemaszerował pod scenę główną, 
gdzie odbyła się dalsza część uro-
czystości dożynkowych. 

Przybyłych gości powitał bur-
mistrz Włodzimierz Pinczak oraz 
sołtys Jeziorek Piotr Rozumek. 
Tradycyjny obrzęd dożynkowy przy-
gotował i poprowadził zespół „Mo-
drzanki”. 

Starostowie dożynek Barbara 
Pawicka z Mirosławek i Michał 
Pietruszyński ze Słupi wręczy-
li burmistrzowi bochen chleba, 
a delegacja wieńcowa Jeziorek – 

wieniec, przewodniczącemu Rady 
Miejskiej Gminy Mirosławowi Po-
trawiakowi. 

Przy okazji odbyły się obchody 
jubileuszu 60-lecia Koła Pszczelarzy 
w Stęszewie. 

W części artystycznej wystąpi-
li: Gang Marcela, Ewelina Lisow-
ska oraz „Piękni i Młodzi”. Całość 
zwieńczyła zabawa taneczna przy 
DJ. Red

Podziękowali za plony
Tegoroczne Dożynki Gminy Stęszew odbyły się w Jeziorkach. 
Atrakcji nie brakowało! 

Burmistrz Włodzimierz 
Pinczak podzielił się 
chlebem wypieczonym 
z tegorocznego ziarna. 

2 września w Komornikach odbyły 
się dożynki, których gospodarzem 
było sołectwo Wiry, a w roli staro-
stów dożynkowych wystąpili Prze-
mysław i Magdalena Nowaccy – rol-
nicy z Wir.

Święto plonów było okazją by 
podziękować za codzienną pracę na 
gospodarstwie, za podtrzymywanie 
tradycji rolniczych i kulinarnych. 
Podziękowania paniom gospody-
niom oraz rolnikom złożyli wójt 
Jan Broda i przewodniczący Rady 
Gminy Marian Adamski. Słowami 
uznania wyróżniono także naczel-
nika Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Plewiskach – Roberta Kurasza, 
prezesa Koła Wędkarskiego w Ko-
mornikach Piotra Wiśniewskiego 
oraz komendanta Drużyny Społecz-
nej Straży Rybackiej przy Kole PZW 
w Komornikach Pawła Wojtalaka.

W dożynkach wzięli udział także 
goście z gmin partnerskich: z Win-
nicy (Ukraina), Smižan (Słowacja) 
i Kamienicy, która ucierpiała podczas 
lipcowych ulew. Wójt Władysław Sa-
dowski razem z przewodniczącym 
Rady Gminy złożyli podziękowania 
za pomoc, którą gmina Komorniki 
udzieliła przyjaciołom w potrze-
bie (jeszcze w lipcu podjęta została 

uchwała o przekazaniu 250 tys. zł 
w ramach pomocy fi nansowej).

Duże wrażenie artystyczne zro-
biły na obecnych widowisko „Sło-
wiańska legenda Matki Ziemi” oraz 
koncert Haliny Mlynkowej, która ku 
uciesze fanów zaśpiewała kultowe 
„Czerwone korale”. Red

Dożynki 
w Komornikach



NR 144 / 17 WRZEŚNIA 2018

12 AKTUALNOŚCI

W okresie wakacyjnym dokona-
no szeregu prac remontowych. 
Samorząd gminny prowadzi też 
inwestycje związane z moderniza-
cją i rozbudową budynków szkół 
i przedszkoli.

Trwa rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Kórniku (Bninie). 
W nowym skrzydle wykonana zo-
stała instalacja elektryczna i tele-
techniczna, rozprowadzona została 
instalacja z.w., c.w., c.o., kanaliza-
cja sanitarna, wentylacja. W bu-
dynku trwają prace tynkarskie na 
piętrze, odbywa się montaż stolar-
ki okiennej. Realizowane są prace 
dekarskie na łączniku pomiędzy 
budynkiem istniejącym a nowym. 
W zakresie sieci zewnętrznej reali-
zowana jest kanalizacja deszczowa 
wokół budynku, kanalizacja tech-
nologiczna wraz z separatorem. 
Przebudowano instalację gazową 
w budynku istniejącym. Zakończo-
no prace instalacyjne w przebudo-

wanej kotłowni w części istniejącej 
szkoły.

28 sierpnia ogłoszono przetarg 
na kompleksową termomoderniza-
cję energetyczną budynku Szkoły 
Podstawowej w Radzewie. 

Inwestycję podzielono na dwa 
etapy: pierwszy, do 14.12.2018 r., 
w trakcie którego zostanie zmo-
dernizowana kotłownia i zamon-
towana pompa ciepła oraz drugi, 
do 31.08.2019 r., w trakcie które-
go zostanie wymieniona stolarka 
drzwiowa i okienna, wymienione in-
stalacje c.o., c.w.u., ocieplenie ścian 
zewnętrznych i dachów, wykonanie 
nowych warstw posadzkowych na 
parterze wraz z dociepleniem oraz 
odświeżenie wszystkich pomiesz-
czeń. Termin składania wniosków 
upływa 17.09.2018 r. 

Równocześnie trwają prace pro-
jektowe nad rozbudową Szkoły Pod-
stawowej w Radzewie. Rozbudowa 
obejmie dobudowę skrzydła od stro-

ny boiska, równolegle do toru łucz-
niczego. Projektowane są trzy sale 
przedszkolne na parterze oraz trzy 
sale lekcyjne na piętrze.

16 lipca podpisano umowę na 

rozbudowę Przedszkola w Szczo-
drzykowie. Wykonawca w miesiącu 
sierpniu wykonał ławy i stopy fun-
damentowe wraz z izolacją przeciw-
wilgociową. Obecnie murowane są 

ściany fundamentowe z bloczków 
betonowych grubości 24 cm na za-
prawie cementowej.
Przemysław Pacholski 
wiceburmistrz Kórnika

Oświatowe inwestycje w Kórniku
Nowy rok szkolny rozpoczęło około 3000 uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych 
z terenu gminy Kórnik oraz około 300 nauczycieli tych placówek 
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Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Kórniku (Bninie).
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Prace w dawnym budynku remizy 
strażackiej przy ul. Bramkowej 6 do-
biegają końca. Powstało w tym miej-
scu Swarzędzkie Centrum Historii 
i Sztuki, w którym będzie można 
zapoznać się z najważniejszymi mo-
mentami w historii miasta i regionu. 
Obiekt przeszedł gruntowny remont 
i został w pełni przystosowany do 
nowej funkcji. Uroczyste otwarcie 
nastąpi 20 września. 

Centrum zostało wyposażone 
w najnowsze rozwiązania multi-
medialne i interaktywne stanowi-

ska. Centrum cały czas pozyskuje 
materiały do ekspozycji muzealnej, 
która z dnia na dzień staje się coraz 
bogatsza. Zakończyła się instala-
cja aplikacji, które przybliżą histo-
rię naszego miasta oraz zachęcą 
mieszkańców do jej zgłębiania. 
Wirtualne książki opowiedzą zwie-
dzającym o najważniejszych fak-
tach historycznych, wirtualne okna 
przypomną swarzędzkie wydarze-
nia kulturalne i sportowe a „Strefa 
Wielokulturowości” zaprezentuje 
dawnych mieszkańców Swarzędza.

Ważnym elementem centrum bę-
dzie ekspozycja poświęcona histo-
rii rzemiosła drzewnego – została 
w tym celu specjalnie wydzielona kil-
kustanowiskowa „Strefa Stolarza”.

Przypominamy, że Swarzędzkie 
Centrum Historii i Sztuki było zwy-
cięskim projektem głównym Bu-
dżetu Obywatelskiego Gminy Swa-
rzędz na rok 2017, na który udało 
się pozyskać dodatkowo 2,3 mln zł 
ze środków unijnych – co pozwoli-
ło na dużo bogatsze wyposażenie 
obiektu. MW 

Od początku września funkcjonuje 
na części kórnickiego rynku Strefa 
Płatnego Parkowania Niestrzeżone-
go (SPPN). Opłata za parkowanie 
obowiązuje w dni powszednie, od 
poniedziałku do piątku, w godz. od 
9 do 15.

Minimalna opłata to 50 groszy. 
Płacąc tyle możemy parkować na 

obszarze SPPN przez 30 minut. 
Jedna godzina parkowania wiąże 
się z kosztem 1 zł. Dwie godziny 
kosztują 2,20 zł, trzy godziny 3,60, 
a czwarta i każda następna godzina 
parkowania zwiększa opłatę o 1 zł.

Opłaty wnosić można przy użyciu 
dwóch parkomatów usytuowanych 
w na terenie SPPN. ŁG

Szkoły czekały na swoich uczniów 
i z myślą o nich przygotowały swoje 
wnętrza. W „Jedynce” w Komor-
nikach pojawiły się strefy relaksu 
między zajęciami i kolorowe miej-
sca zabaw wymalowane na chod-
nikach. Starsi uczniowie mogą już 
korzystać z nowoczesnej pracowni 
chemicznej. Dzieci z Chomęcic 
i okolic rozpoczęły zajęcia w no-
wej, wygodnej szkole im. Arkadego 
Fiedlera. Na uroczystości otwarcia 
wójt Jan Broda życzył uczniom 

i gronu pedagogicznemu udanego 
roku szkolnego. W szkole im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Wi-
rach dostawiono trzy dodatkowe 
sale kontenerowe, w sumie jest ich 
już osiem. Takie rozwiązanie bę-
dzie stosowane do otwarcia nowej 
szkoły w Wirach, której budowa 
rozpocznie się w przyszłym roku. 
Kontenery są w pełni klimatyzo-
wane, wyposażone w tablice multi-
medialne i inne potrzebne pomoce 
dydaktyczne.

W gminnych szkołach naukę 
rozpoczęło 3.680 uczniów. Najwię-
cej, bo aż 919 w podstawówce nr 
1 w Komornikach, najmniej – 250 
w Chomęcicach. Szkoły zatrudniają 
w sumie 426 nauczycieli. W każdej 
szkole funkcjonują oddziały przed-
szkolne dla 6-latków. Rozpoczęty 
rok jest ostatnim rokiem, w którym 
w „Dwójce” w Komornikach uczą 
się gimnazjaliści. Od przyszłego 
roku do szkoły pójdą już pierwszo-
klasiści. OK 

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki 

Strefa w Kórniku Komornickie inwestycje

Na zdjęciu pani Ania pełniąca funkcję kontrolera SPPN. 
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Wartę pełniło podczas niej 10 pocz-
tów sztandarowych: trzech Kółek 
Rolniczych, Sołtysów, Rodzinnych 
Ogródków Działkowych, trzech 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Związku Harcerstwa Polskiego 
i Koła Polskiego Związku Węd-
karskiego. O muzykę zadbały: 
Chór Gminy Dopiewo „Bel Canto” 
i Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo. 
Przedstawiciele wsi przekazali dary. 
Poświęcone zostały chleby i kosze 
z płodami rolnymi. Słomiane wień-
ce, chleby uwalniały wewnątrz świą-
tyni niepowtarzalny klimat. 

Na czele korowodu maszerowa-
ła orkiestra i zespół ludowy, dalej 
poczty, przedstawiciele sołectw 
z wieńcem, chlebami i płodami rol-
nymi, po nich gospodarze, goście 
i mieszkańcy. Uroczystość przenio-
sła się na plac gminny, na „scenę 
pod wiatą”. Obrządek „Dożynki 
na Biskupiźnie” i pokaz tańców lu-
dowych z różnych stron Polski za-
prezentował Zespół Pieśni i Tańca 
„Chludowianie” , który przyjechał 
do Dopiewa w szerokim 80-oso-
bowym składzie. Starostowie Do-
żynkowi – Arleta i Jacek Guderscy, 
rolnicy z Dopiewa, przekazali go-
spodarzom – wójtowi gminy Dopie-
wo Adrianowi Napierale i przewod-
niczącemu Rady Gminy Leszkowi 

Nowaczykowi chleb, którzy zobo-
wiązali się dzielić go sprawiedliwie. 

Później odżyła „duża scena” – 
wystąpiły kapele „Kramska Kapela 
Podwórkowa” i „Junki z Buku” oraz 
zespoły disco polo „Classic” i „Po-
wer Play”. Dobór gwiazd okazał się 
trafny – kilkutysięczna publiczność 
wypełniła plac, śpiewała i tańczyła 
z wykonawcami. Gminne Dożynki 
zakończyła po północy zabawa pod 
gwiazdami z zespołem „Septyma 
Band”. Organizatorzy zapewnili 
uczestnikom wiele atrakcji – oprócz 
chleba, była bezpłatna grochówka 
i kiełbaski, dzieci mogły korzystać 
do woli z darmowych dmuchańców, 
trampolin, refl eksomierza i eko-ro-
werów produkujących sok ze świe-
żych pomarańczy, a także badań 
centrum medycznego. 

W związku z rokiem 100-lecia od-
zyskania niepodległości wydarzenie 
urozmaicili obozowiskiem pasjona-
ci militariów z Zakrzewa. Tych, co 
lubią swojskie klimaty, gmina Do-
piewo zaprasza na kolejne dożynki 
za rok.

Na dożynkach w gminie Dopiewo 
Zanim główną ulicą Dopiewa 2 września 
przeszedł barwny, dożynkowy korowód, 
w miejscowym kościele odbyła się msza 
dziękczynna, koncelebrowana przez księży 
parafi i z terenu gminy

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Muzykę baroku poznajemy od naj-
młodszych lat. Wtedy docierają do 
nas pierwsze dźwięki „Czterech pór 
roku” Vivaldiego czy „Toccatę i fugę 
d-moll” Jana Sebastiana Bacha – 
dźwięki, które doskonale wszyscy 
znamy, bowiem na stałe wpisały się 
w kulturę popularną. 

Choć wiele dzieł z okresu baro-
ku można było usłyszeć przez lata 
w stolicy Wielkopolski, jednak jedno 
z nich zasługuje na specjalne przypo-
mnienie. „Juliusz Cezar w Egipcie” 
Georga Friedricha Händela, który 
w poznańskiej operze, wystawiony 
został ponad 50 lat temu, dokładnie 
24 stycznia 1965. Los odkrywania 
opery na nowo, jest niejako wpisany 
w dzieło kompozytora. Po 1737 roku 
kompozycja została zapomniana na 
niemal 200 lat. Ponowne wystawie-
nie po dwóch wiekach, zawdzięcza-
my Oskarowi Hagenowi. 

W Poznaniu kierownictwo mu-
zyczne obejmie wybitny angielski 
kontratenor – Paul Esswood, który 
po zakończeniu kariery scenicznej 
coraz częściej staje za dyrygenckim 
pulpitem. W 2015 roku zrealizował 

w poznańskiej operze dobrze przy-
jętą przez recenzentów i widzów 
„Dydonę i Eneasza” Purcella. 

Przygotowania do prezentacji 
„Juliusza Cezara” poprzedziły prze-
słuchania, stąd międzynarodowa 
obsada przedstawienia. Tytułową 
partię wykona jednak Polak, Kacper 
Szelążek, obecnie jeden z najlep-
szych kontratenorów. W partii Kle-
opatry usłyszymy rosyjską sopra-
nistkę, Annę Gorbachyovą.

Fenomen „Juliusza Cezara” – cie-
szącego się ogromną popularnością 
przez stulecia, bo już po premierowej 
prezentacji okrzykniętego arcydzie-
łem – wynika nie tylko z doskonałej 
warstwy muzycznej, ale i umiejętnie 
skonstruowanej dramaturgii i nie-
zwykle wyrazistych postaciach. AP

„Juliusz Cezar w Egipcie” w Operze
22 września w Teatrze Wielkim w Poznaniu będzie można usłyszeć jedno z najwybitniejszych dzieł muzyki 
baroku, wykonanie koncertowe „Juliusza Cezara w Egipcie” J. F. Haendla – kierownictwo Paul Esswood

Pierwszą premierą poznańskie-
go Teatru Muzycznego w sezonie 
2018/2019 będzie musical „Rodzi-
na Addamsów”. Zaplanowano ją już 
na 22 września.

Koprodukcja Teatru Muzycznego 
w Poznaniu i Teatru Syrena w War-
szawie to przebojowy musical, któ-
rego premiera nastąpiła na Broad-
wayu w 2010 roku, przyciągając 
tłumy widzów. Pokazywany był 
także niemal w całej Europie i Ame-
ryce. Na scenie oglądamy historię 
upiornej rodzinki mieszkającej na 
bagnach w starym, wiktoriańskim 
zamku. Głównymi bohaterami opo-
wieści są Gomez i Morticia, których 
córka Wednesday, zwana księżnicz-
ką ciemności, dorasta i zakochuje 
się w uroczym chłopaku imieniem 
Lucas. Prosi ojca, aby zachował to 
w tajemnicy przed swoją ukochaną 
żoną. Wszystko zmieni się pewnego 
wieczoru, kiedy przy jednym stole 
spotkają się obie rodziny pochodzą-
ce z dwóch różnych światów.

Twórcą „Rodziny Addamsów” jest 
amerykański rysownik Charles Ad-
dams. Od lat 30. przygody upiornej 
rodzinki zaczęły się ukazywać w for-
mie komiksu na łamach popularne-
go amerykańskiego tygodnika „The 
New Yorker”. Następnie, w latach 
1964-1965, emitowano stworzony 
na jego podstawie serial telewizyj-
ny, a w 1991 roku miała miejsce 
premiera słynnego fi lmu „Rodzina 
Addamsów”. W obsadzie znaleźli 
się m.in. Anjelica Huston, Raúl Ju-
liá oraz Christina Ricci, dla której 
występ okazał się przepustką do hol-
lywoodzkiej kariery. Obraz doczekał 

się również kontynuacji w 1993 roku 
oraz w 1998 roku jako „Rodzina Ad-
damsów: Zjazd rodzinny”.

Poznańsko-warszawską kopro-
dukcję wyreżyseruje Jacek Mikołaj-
czyk („Zakonnica w przebraniu”, 
„Nine”, „Czarownice z Eastwick”). 
Kierownictwo muzyczne spektaklu 
obejmą Piotr Deptuch i Tomasz 
Filipczak. Za choreografi ę odpo-
wiadać będzie Ewelina Adamska-
Porczyk, scenografi ę projektuje 
Grzegorz Policiński, a kostiumy 
Ilona Binarsch. Realizatorzy w tym 
składzie przygotowali polską pra-
premierę „Rodziny Addamsów” 
w 2015 roku w gliwickim Teatrze 
Muzycznym, a także polską prapre-
mierę „Zakonnicy w przebraniu” 
(2016), będącą niesłabnącym prze-
bojem poznańskiej sceny. Muzyka 
w „Rodzinie Addamsów” stanowi 
fuzję tradycji broadwayowskiej 
i znakomitej stylistyki latynoamery-
kańskiej. Największą sławę zyskały 
takie utwory jak: „Chcesz być Ad-
damsem”, „W całkiem nową stro-
nę”, „Większego świra mam” czy 
„Zatańczmy jeszcze raz”, wszystkie 
w przekładzie Jacka Mikołajczyka.

PREMIERA: 22.09., godz. 19.00.
SPEKTAKLE PRZEDPREMIE-

ROWE: 20-21.09. godz. 19.00.
SPEKTAKL DLA SZKÓŁ: 27.09. 

godz. 11.00 (po spektaklu odbędzie 
się spotkanie z aktorami).

SPEKTAKLE: 23.09. godz. 
17.00, 26-28.09. godz. 19.00, 
29.09. godz. 15.00 i 19.00, 30.09. 
godz. 17.00.

W październiku na naszą scenę 
powraca musical „Nine”. Będzie go 
można obejrzeć między 12 a 14 paź-
dziernika. Słynny broadwayowski 
musical Nine, którego polski tytuł 
„Dziewięć” przywołuje fi lm z 2009 
r. Historia nawiązuje do oscarowego 
obrazu Federica Felliniego „Osiem 
i pół” z 1963 r., z kultową rolą Mar-

cello Mastroianniego. Guido Con-
tini, znany włoski reżyser fi lmowy 
i celebryta, w przeddzień 40 urodzin 
staje twarzą w twarz z kryzysem 
wieku średniego. Chce nakręcić 
nowy fi lm, ale nie ma na niego po-
mysłu. W dodatku, jego żona Luisa, 
była aktorka, zastanawia się nad 
porzuceniem męża. Na horyzoncie 
pojawiają się inne kobiety: kochan-
ka Carla Albanese, muza Claudia 
Nardi i producentka jego fi lmu La 
Fleur, które w głowie Guida miesza-
ją się ze wspomnieniami jego czułej 
i kochającej matki oraz tajemniczej 
prostytutki Saraghiny.

Również w październiku zaplano-

wano w Teatrze Muzycznym aż 13 
spektakli „Footloose”. Zobaczyć go 
można między 18 a 27 października.

W październiku powracają tak-
że Salony Poezji Anny Dymnej. 13 
października o godz. 12.00 Jadwiga 
Jankowska-Cieślak przeczyta po-
ezję Tadeusza Różewicza, 1 grudnia 
o godz. 12.00 Piotr Cyrwus i Maja 
Barełkowska zaprezentują program 
pt. „Anna Świrszczyńska, Czesław 
Miłosz – dwugłos o życiu, miłości 
i odchodzeniu” z towarzyszeniem 
muzyki. Z kolei 19 stycznia o godz. 
12.00 Artur Barciś zaprezentuje 
program, na który złożą się teksty 
Agnieszki Osieckiej i Wojciecha 
Młynarskiego. Salon Poezji odbę-
dzie się również w listopadzie. Już 
niedługo teatr ogłosi nazwisko ak-
tora, który wystąpi w tym miesiącu. 
Salony Poezji odbywają się w jedną 
z sobót miesiąca.

W listopadzie Teatr Muzyczny za-
prasza na ekskluzywne pokazy mu-
sicalu „Jekyll & Hyde”. Odbędą się 
one między 16 a 18 listopada. W roli 
głównej będzie można obejrzeć za-
równo Janusza Krucińskiego, jak 
i Damiana Aleksandra. 

Również w listopadzie na scenę 
przy ulicy Niezłomnych powróci 
musical „Evita”. Pokazany zostanie 
między 22 a 24 listopada.

30 października odbędzie się 
premiera „Historii żołnierza” Igora 
Strawińskiego. W roli głównej wy-
stąpi Radosław Elis.

W Teatrze Muzycznym zaplano-
wano jeszcze kilka premier w sezo-
nie 2018/2019, ale szczegóły poda-
my później. Red

Premiera „Rodziny Addamsów” i nie tylko

W Teatrze Mu-
zycznym zaplano-
wano jeszcze kilka 
premier w sezonie 
2018/2019 

• Dla Czytelników mamy trzy 
dwuosobowe zaproszenia na 
premierę „Juliusza Cezara”. 
Szczegóły na www.naszglospo-
znanski.pl.

Mamy bilety
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Anna Gorbachyova. Kacper Szelążek. Paul Esswood. 
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KULTURA

Śpiewacy zawiadamiają „Brunetki, 
blondynki”, że „Gdybym był bo-
gaczem”, to „Be my love”. Panie 
mogą odpowiedzieć wówczas, że 
„Usta milczą, dusza śpiewa”, choć 
czasem wychodzi z tego aria ze 
śmiechem... Kiedy jednak obiecają 
„Przetańczyć całą noc”, soliści wes-
tchną „Ach, kobietki” i „Jaka noc 
księżycowa”, a potem pochłoną ich 
„Oczy czarne”, zaś na końcu obie 
strony oświadczą sobie „Time To 
Say Goodbye”. 

A poza tym – mnóstwo humoru, 
wspaniałych głosów, werwa tanecz-

na wzbogacona cudownymi strojami 
oraz tańcem baletu i znakomita or-
kiestra – czyli czegóż chcieć więcej?! 

Już 6 października o godz. 19 za-
praszamy do Auli UAM w Poznaniu, 
ul. Wieniawskiego 1, na koncert 
„Gdybym był bogaczem” w wyko-
naniu Narodowego Teatru Opery 
i Baletu z Odessy. 

Bilety do nabycia: salony EMPIK, 
CIM Poznań (ul. Ratajczaka 44), 
Salon Muzyczny RIFF (ul. Zielona 
8), księgarnie PWN (ul. Mielżyń-
skiego 27/29 i Powstańców Wlkp. 
16 lok. 134), księgarnia Książnica 

Polska (Al. Marcinkowskiego 21).
Online: www.kupbilecik.pl, www.
biletyna.pl,www.ebilet.pl,www.bile-
ty24.pl.

Zamówienia zbiorowe i informa-
cje: tel. 737 567 014, slawek@pol-
skiekabarety.pl. 

„Gdybym był 
bogaczem”
Artyści Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy 
przyjeżdżają do Poznania z nowym programem. Mamy dla 
Czytelników trzy dwuosobowe zaproszenia!

Koncert Galowy z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości odbędzie się 11 listopada 
w Dopiewie. Wystąpią: AudioFeels, 
4te Quartet oraz Orkiestra Dęta 
i Mażoretki Gminy Dopiewo. 

Koncertowi towarzyszyć będą 
i inne atrakcje, np. wystawa „Po-
wstanie Wielkopolskie i Gmina 
Dopiewo”. Organizatorem wyda-
rzenia jest gmina Dopiewo, która 
rozdysponowuje darmowe podwój-
ne wejściówki. Informacje na ten te-
mat na jej stronie urzędu. Mamy dla 
Czytelników pięć dwuosobowych 
zaproszeń. 

AudioFeels
To grupa męska wykonująca mu-

zykę w stylu Vocal Play (śpiewanie 
polegające na imitacji instrumen-
tów). Zespół stworzyli w 2007 r. 
wychowankowie Chóru Akademic-
kiego UAM w Poznaniu. Uznanie 
szerszej publiczności przyniósł 
udział w „Mam talent” (3 miejsce). 
Talent zespołu i niebanalne aran-
żacje zostały docenione podczas 
konkursu „Harmony Sweepstakes 
A Cappella Festival” w Nowym Jor-
ku (2012 r.) – pierwsza nagroda 
i nagroda publiczności. Zdobyciem 
dwóch głównych nagród zakończył 

się występ zespołu na „Internatio-
nal A Capella Festival” w Lipsku 
w 2011 r. Pierwszy album AudioFe-
els – „Uncovered” w 2 tygodnie po-
krył się złotem (2009 r.). Dwa lata 
później nagrali drugą płytę „Unfi ni-
shed”, która zebrała pochlebne re-
cenzje. Grupa ma na koncie również 
album koncertowy, nagrany w 2013 
r. w Tatrze Wielkim w Poznaniu.

4te Quartet 
To żeński kwartet smyczkowy, 

składający się z 4 pełnych energii, 
pasji i wdzięku studentek i absol-
wentek Akademii Muzycznej w Po-
znaniu: skrzypaczki – Weronika Ja-
nik, Ewelina Osowska, altowiolistka 
– Karolina Ratajczak oraz wiolon-
czelistka – Ewa Leszczyńska. Grają 
muzykę klasyczną i rozrywkową. 
Jako kwartet zadebiutowały w 2015 
r. u boku Michała Szpaka, z którym 
reprezentowały Polskę na Eurowizji 
2016 w Sztokholmie. Dwukrotnie 

wystąpiły na Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu. Lista artystów, 
z którymi występowały jest długa. 
Edyta Górniak, Ania Dąbrowska, 
Leszek Możdżer, Grzegorz Turnau 
czy Kuba Badach – to niektórzy 
z nich. Pierwszy krążek nagrały pół-
tora roku temu, wspierając Hospi-
cjum Palium.

Orkiestra Dęta i Mażoretki Gmi-
ny Dopiewo
Obydwie gminne formacje ob-

chodzić będą w tym wyjątkowym 
dniu 5-lecie działalności, w związku 
z czym przygotowują specjalny pro-
gram. 

Orkiestra Dęta Gminy Dopie-
wo i Mażoretki Gminy Dopiewo 
uświetniły artystycznie mnóstwo 
gminnych wydarzeń – rozryw-
kowych i ofi cjalnych. Koncertu-
ją w kraju i poza jego granicami. 
Dwukrotnie reprezentowały gminę 
Dopiewo i Polskę na międzynaro-
dowych festiwalach orkiestr dętych 
w Czechach, spotykając się z bardzo 
dobrym przyjęciem wymagającej 
publiczności. Tradycją stały się ich 
wspólne występy podczas Dni Gmi-
ny Dopiewo. Orkiestra od lat opra-
wia muzycznie obchody gminnych 
uroczystości (np. obchody zw. z Po-

wstaniem Wielkopolskim) i prze-
marsze (np. podczas Gminnych 
Dożynek), gra na fi nałach WOŚP, 
daje koncerty kolęd w kościołach. 
Mażoretki oprawiały taneczne wie-
le zawodów sportowych i turniejów 
rangi ogólnopolskiej.

Orkiestra działa przy Urzędzie 
Gminy Dopiewo. Kapelmistrzem 
jest Krzysztof Zaremba.

Mażoretki Gminy Dopiewo to 
ponad 20 dziewcząt, wykonujących 
układy taneczne, nie tylko do mu-

zyki orkiestrowej. Powstały z grupy 
cheerleaderek w dopiewskim Gim-
nazjum. Działają przy Szkole Pod-
stawowej w Dopiewie. Opiekunką 
jest Joanna Czaplicka, a choreograf-
ką Gabriela Drewniak. 

AudioFeels w Dopiewie

• Dla naszych Czytelników 
mamy trzy dwuosobowe zapro-
szenia na ten koncert. Szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl .

Mamy bilety

• Mamy dla Czytelników pięć 
dwuosobowych zaproszeń. 
Wiecej informacji na naszglospo-
znanski.pl .

Mamy bilety

Michał 
Juskowiak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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REKLAMA

Kolejna edycja turnieju ITF Talex 
Open 2018, który rozgrywany był 
na kortach AZS Poznań, gdzie wy-
chował się m.in. Wojciech Fibak 
przeszła do historii, ale dostarczy-
ła polskim kibicom wiele radości. 
Najpierw eliminacje przeszło czte-
rech reprezentantów Polski: Adrian 
Andrzejczuk, Karol Drzewiecki, 
Piotr Grynkowski i Michał Mikuła.

Następnie z bardzo dobrej strony 
zaprezentował się Paweł Ciaś, któ-
ry w I rundzie wyeliminował roda-
ka Kacpra Żuka. W II rundzie po 
trwającym 3 godz. i 12 minut poje-
dynku, wygrał z wyżej notowanym 
Christianem Lindellem ze Szwecji 
6:3, 6:7 (8), 7:5 i awansował do 
ćwierćfi nału. Niestety, po dobrym 
spotkaniu Ciaś musiał uznać wyż-
szość późniejszemu triumfatorowi 
imprezy. Natomiast na II rundzie 
udział w turnieju zakończyli Karol 
Drzewiecki i Maciej Smoła.

Dimitar Kuzmanov w półfi nale 
szybko rozprawił się z Artem Smir-
novem, a w fi nale pokonał niżej roz-
stawionego Gijisa Brouwera 6:4, 
6:1. Bułgar za zwycięstwo otrzymał 
czek na 3,6 tys. dolarów i zainkaso-
wał 27 punktów do rankingu ATP.

W fi nale gry podwójnej Tomasz 
Bednarek i Szymon Walków poko-
nali Mateusza Kowalczyka i Karola 
Drzewieckiego 6:4 6:3, a za zwy-
cięstwo otrzymali 1550 dolarów 
oraz 27 punktów do rankingu ATP. 
Pokonana para Kowalczyk i Drze-

wiecki w nagrodę otrzymali 900 
dolarów i 15 punktów do rankingu 
ATP.

Sponsorem tytularnym turnie-
ju po raz kolejny była fi rma Talex 
S.A, a sponsorami głównymi Giant 
Offi ce i Kancelaria Prawna Piszcz 

i Wspólnicy. Patronat honorowy 
sprawowało miasto Poznań i samo-
rząd województwa wielkopolskie-
go, które wspierają od wielu lat 
imprezę. Patronem medialnym 
turnieju był portal i dwutygodnik 
„Nasz Głos Poznański”.

Kuzmanov wygrał Talex Open 2018
Dimitar Kuzmanov został zwycięzcą Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski 

w tenisie ITF Talex Open 2018. W fi nale gry podwójnej triumfowali Tomasz Bednarek i Szymon Walków
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Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZ PATRONAT


