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!

– Jak dobrze jest należeć do takiej rodziny – mówili goście premiery
„Rodziny Addamsów”, którzy stali się jej członkami 22 września
w poznańskim Teatrze Muzycznym. Mamy zaproszenia! STR. 14

„Rodzina Addamsów”
REKLAMA

FOT. M. HUECKEL

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

„Traviata” i „Skrzypek na dachu” w operze STR. 14

FOT. J. MULTARZYŃSKI
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Zielone światło dla ronda Rataje
Poznańskie Inwestycje Miejskie
ogłosiły przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj na korektę funkcjonowania układu komunikacyjnego
w rejonie ronda Rataje. Do przetargu wpłynęły dwie oferty. Obie
przekroczyły kwotę, którą Poznańskie Inwestycje Miejskie zamierzały
przeznaczyć na tę inwestycje.
Obecnie różnice pomiędzy wartościami wstępnie ustalonymi przez
inwestorów a ceną ofertową mogą
różnić się nawet o kilkadziesiąt procent. Aktualna koniunktura na rynku budowlanym znacząco wpływa
na wysokość ofert składanych w postępowaniach przetargowych. To od
inwestora, czyli w tym przypadku
miasta, należy ocena możliwości
budżetowych i ostateczna decyzja co
do wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniach przetargowych.
Rada Miasta Poznania zdecydowała się zwiększyć środki
w Wieloletniej Prognozie Finansowej o ponad 48,5 mln zł. Dzięki
temu w latach 2020-2021 toczyć się
będą prace budowlane na rondzie
Rataje i w jego okolicy. Na wykonanie zamówienia przewidziano trzy

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Rada Miasta podjęła decyzję o przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy na poprawę funkcjonalności układu
komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje

lata od dnia podpisania umowy.
Planowany zakres prac obejmuje
zaprojektowanie, a następnie roz-

budowę i przebudowę istniejącego
układu torowo-drogowego, w tym
przebudowę i budowę nowej kon-

Nowa ul. Folwarczna w 2019
Rada Miasta Poznania zwiększyła
w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę na rozbudowę ul. Folwarcznej. Jeżeli po przeanalizowaniu oferty przetargowej będzie
ona spełniała wszystkie warunki,
to w przyszłym roku mieszkańcy
z okolic ulic Folwarcznej i Kobylepole będą mogli korzystać z nowej drogi. Dzięki której dostaną się do pętli
Franowo i dalej komunikacją miejską w stronę centrum. Docelowo,
wzdłuż ul. Folwarcznej, utworzone
będzie połączenie autobusowe.
W sierpniu spółka Poznańskie
Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który miał wyłonić wykonawcę
robót budowlanych. Do przetargu
zgłosiła się jedna ﬁrma, Strabag,
która wyceniła prace na ponad 3
mln zł więcej niż zamierzały przeznaczyć Poznańskie Inwestycje
Miejskie. Rada Miasta Poznania
zwiększyła w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki na rozbudowę tej ulicy na Ratajach.
Prace obejmują: budowę i rozbudowę ul. Folwarcznej na odcinku
od ul. Szwajcarskiej do ul. Stalowej
(wraz połączeniem ul. Szwajcarskiej i Folwarcznej), rozbudowę
ul. Stalowej od ul. Folwarcznej do
Piwnej, budowę małego ronda na

połączeniu ul. Stalowej i Folwarcznej, rozbudowę skrzyżowania ul.
Piwnej, Kobylepole i Stalowej do
skrzyżowania typu małe rondo. Wybudowane zostaną również przejścia i przejazdy kolejowe, droga rowerowa, chodnik, oświetlenie oraz
kanalizacja deszczowa. Nasadzona
zostanie nowa zieleń.
Dodatkowo, w ramach tej umowy, w ul. Kobylepole powstanie kanalizacja sanitarna i wodociąg wraz
z przyłączami. Wodociąg z przyłą-

czami zbudowany zostanie również
w ul. Piwnej i Reknickiej.
Wykonawca będzie miał maksymalnie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację prac i dokonanie wszelkich odbiorów.
Nowe rozwiązanie komunikacyjne uspokoi ruch na ul. Folwarcznej,
Browarnej i Dymka. Ulica połączy
osiedle PTBS z pętlą tramwajową.
Dzięki przebudowie ulicy mieszkańcy będą mogli w kilkanaście minut
dostać się do centrum. RB

strukcji nawierzchni jezdni oraz
wydzielonego torowiska tramwajowo-autobusowego wzdłuż ulic Bole-

sława Krzywoustego, Jana Pawła II
i Ludwika Zamenhofa.
Inwestycja obejmie swoim zakresem również budowę odwodnienia
torowiska, przebudowę i rozbudowę
oświetlenia drogowego, monitoringu wizyjnego, kanalizacji teletechnicznej i sygnalizacji świetlnej oraz
budowę i przebudowę odwodnienia
drogi. Wprowadzone zostaną zmiany w dotychczas funkcjonującej organizacji ruchu oraz zbudowana zostanie infrastruktura towarzysząca
z zakresu zieleni i małej architektury.
Wprowadzone zostaną zmiany
w dotychczas funkcjonującej organizacji ruchu oraz zbudowana zostanie infrastruktura towarzysząca
z zakresu zieleni i małej architektury.
Inwestycja uzyskała doﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym
mobilności miejskiej w ramach ZIT
dla MOF Poznania”. W ramach
tego doﬁnansowania Poznań kupi
15 elektrycznych autobusów. RB

Darmowe przejazdy
komunikacją miejską
Dawcy szpiku i narządów będą
mogli jeździć komunikacją miejską
w Poznaniu za darmo. Tak zdecydowali podczas niedawnej sesji
poznańscy radni. Zagłosowali też
za ulgowymi biletami dla zagranicznych studentów oraz – w ograniczonym zakresie – także dla absolwentów szkół średnich spoza Poznania.
Radni zdecydowali, że z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską będą mogły korzystać osoby,
które mają tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. Dostają go osoby,
które oddały szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki więcej
niż jeden raz oraz dawcy narządu.
By skorzystać z przywileju, muszą
jednak mieć przy sobie legitymację
„Zasłużony Dawca Przeszczepu”
razem z dokumentem tożsamości
lub imienną kartę PEKA z zapisaną
informacją o uprawnieniu. Za darmo autobusami i tramwajami mogą
również jeździć weterani i weterani
poszkodowani (na podstawie legitymacji i dokumentu tożsamości).
Radni zdecydowali się też na
wprowadzenie przejazdów ulgowych dla absolwentów szkół śred-

nich, którzy nie są mieszkańcami
Poznania, nie mieszkają też w miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi. Jest jednak
warunek: ulga przysługuje tylko do
30 września roku, w którym skończyli oni naukę i na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
Na ulgowych biletach mogą też
jeździć uczniowie i studenci szkół

Poznańscy radni
zdecydowali się na
wprowadzenie przejazdów ulgowych
zagranicznych, do ukończenia 26
roku życia, na podstawie imiennej
International Student Identity Card
(ISIC). Radni wzięli pod uwagę, że
Poznań jest prężnym ośrodkiem
akademickim, a wprowadzone ulgi
w dużej mierze dotyczyć będą abiturientów, którzy chcą kontynuować
naukę na poznańskich uczelniach
oraz studentów uczelni zagranicznych. AW

„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.
Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson
WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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SuperRadny2018 został wybrany!
Do 28 września, do godziny 21.00,
trwało głosowanie w piątej edycji plebiscytu SuperRadny Poznania i Powiatu Poznańskiego, w którym nasi
Czytelnicy oceniali radnych różnych
szczebli samorządowych. SuperRadnym’2018 został Stanisław Woźniak
(Rada Powiatu Poznańskiego), któremu gratulujemy!
Oto czołowa piątka plebiscytu:
1. Stanisław Woźniak (Rada
Powiatu Poznańskiego) – 41,8
procent wszystkich głosów;
2. Zbigniew Tomaszewski (Rada
Powiatu Poznańskiego) – 28,3
proc.;
3. Krzysztof Urycki (Rada Miejska Gminy Kostrzyn) – 9,4
proc.;

4. Łukasz Zarzycki (Rada Gminy Czerwonak) – 7,2 proc.;
5. Agnieszka Ogrodnik (Rada
Miejska w Murowanej Goślinie) – 3,9 proc.
Przypomnijmy, głosować można było od 17 do 28 września 2018
roku, do godziny 21.00. Patronat
honorowy nad plebiscytem objął
Jan Grabkowski, starosta poznański, a medialny Radio Poznań. Partnerami naszej akcji byli też Hotel
Remes Sport & SPA**** w Opalenicy i marka Inﬁniti.
SuperRadny’2018 w nagrodę
otrzyma – podczas uroczystości
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu – prestiżowy tytuł, dyplom
i kampanię promocyjną na naszych

łamach. Rozmowę z laureatem zaprezentujemy na łamach „Naszego
Głosu Poznańskiego” w wydaniu,
które ukaże się 15 października
oraz na portalu i naszych mediach
społecznościowych. Laureat, a także drugi i trzeci w klasyﬁkacji generalnej radny zostaną uhonorowani
Srebrnymi Medalami Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego „Labor
Omnia Vincit” (Praca Wszystko
Zwycięża) za krzewienie idei pracy
organicznej. Pierwszą trójkę laureatów prosimy o kontakt z redakcją
pod numerem telefonu 691-895296.
Mamy też nagrody dla głosujących! Właściciel numeru telefonu,
z którego oddanych zostało naj-

FOT. ARCHIWUM S. WOŹNIAK

Czytelnicy za najpopularniejszego radnego uznali Stanisława Woźniaka z Rady Powiatu Poznańskiego

Stanisław Woźniak – SuperRadny’2018!

więcej głosów w nagrodę otrzyma
voucher na pobyt z noclegiem wraz
z osobą towarzyszącą w Hotelu
Remes Sport & SPA**** w Opalenicy – tym samym, który podczas
Euro’2012 gościł reprezentację
Portugalii z Ronaldo na czele! Voucher obejmuje kolację dla dwojga
z winem!
Druga w kolejności osoba pod
względem liczby wysłanych smsów otrzyma na weekend luksusowy
samochód marki Inﬁniti z pełnym
bakiem do wykorzystania.
Do tych osób zadzwonimy wkrótce.
Ranking generalny plebiscytu
SUPERRADNY’2018 dostępny jest
na www.naszglospoznanski.pl. Red

Partnerzy plebiscytu
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Nie zwlekaj! Zadzwoń już teraz: 691-896-296

PROMOCJA

Zielony Św. Marcin
2 października rozpocznie się sadzenie drzew na ul. Św. Marcin.
Docelowo będzie ich tam 67, czyli
ponad dwukrotnie więcej niż rosło
na tej ulicy przed rozpoczęciem
przebudowy.
Przypomnijmy, tramwaje wróciły na ul. Św. Marcin 10 września,
a cała przebudowa tej ulicy pomiędzy ul. Gwarną a Ratajczaka zakończy się na początku przyszłego
roku. Obecnie układane są chodniki
po stronie kamienic, a we wtorek na
plac budowy zostaną dostarczone
drzewa. Będą one posadzone po południowej stronie ulicy.
Na przebudowanej ul. Św. Marcin powstanie zielona aleja, którą
docelowo tworzyć będzie 67 drzew
– klonów pospolitych i lip holenderskich. Będzie to ponad dwukrotnie
więcej drzew niż rosło na tym obszarze przed rozpoczęciem robót.
REKLAMA

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Kandydujesz 21 października? Zamów ogłoszenie na naszych łamach.
Najbliższe wydania gazety 15 października – skorzystaj z okazji:
z nami możesz negocjować ceny!

Na ul. Św. Marcin posadzonych
będzie 67 drzew.
Wyrośnięte już drzewa posadzone
zostaną w specjalnie dla nich przy-

gotowanych miejscach wyposażonych w systemy antykompresyjne.
Są to konstrukcje pozwalające na
rozwój systemów korzeniowych bez
kolizji i zagrożenia dla infrastruktury podziemnej oraz umożliwiające
podlewanie drzew.
Zieleni na reprezentacyjnej ulicy
miasta będzie jeszcze więcej. Pomiędzy ulicami Gwarną i Ratajczaka, na ponad 150 metrach kwadratowych, wykonane zostaną także
niższe nasadzenia.
W związku z dowozem drzew na
plac budowy oraz pracami związanymi z rozładunkiem i sadzeniem
roślin mogą się pojawić czasowe
utrudnienia w ruchu pieszych na
przebudowywanym odcinku ulicy. Spodziewać się należy również
chwilowych zamknięć fragmentów
ciągu pieszego z uwagi na pracę
sprzętu. PIM, opr. RB
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Wiadukt na ul. Grunwaldzkiej
„Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka
w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20” – tak brzmi pełna nazwa zadania, którego podstawowy
zakres obejmuje:
• przebieg wiaduktu – równolegle
do osi dzisiejszej ul. Grunwaldzkiej
po jej północno-zachodniej stronie
(logistyka budowy – ciągłość ruchu);
• wiadukt kolejowy o przekroju
dwutorowym nad ulicą jednojezdniową oraz wyniesioną nad poziom ulicy półką dla pieszych i rowerzystów;
• kładka pieszo-rowerowa zlokalizowana wzdłuż wiaduktu kolejowego po stronie m. Poznania;
• skrzyżowania jednopoziomowe
po obu stronach tunelu z priorytetem dla komunikacji publicznej;
• całość węzła dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach zadania przewidywana jest:
• budowa parkingu typu Park &
Ride (zbliżenie do peronu PKP kierunek Poznań)
• budowa parkingu typu Park &
Bike (zbliżenie do peronu PKP kierunek Poznań)
REKLAMA

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Prace budowlane przy węźle komunikacyjnym na pograniczu Poznania i Plewisk planowane są na lata
2019–2022

• budowa pętli autobusowej w rejonie parkingu i peronu PKP (z dojazdem od skrzyżowania z ul. Wołczyńską)
• zintegrowana infrastruktura
pieszo-rowerowa.
Po wybudowaniu przedmiotowe-

go węzła zdecydowanie poprawi się
funkcjonalność całego układu komunikacyjnego, dzięki tej inwestycji
powstanie:
• skrzyżowanie bezkolizyjne z trasą kolejową E20,
• konsolidacja różnych środków

transportu w jednym miejscu + parkingi,
• optymalizacja układu linii autobusowych,
• skrócenie czasu przejazdu do
centrum Poznania z wykorzystaniem komunikacji kolejowej.

Realizację prac projektowych
rozpoczęto w ubiegłym roku i obecnie jest gotowa koncepcja budowy
węzła oraz program funkcjonalnoużytkowy. Trwa procedura związana
z decyzją środowiskową, która ma
zostać wydana w październiku br.
Równolegle do powyższych prac powstaje projekt budowlany. Zadanie
współﬁnansowane jest przez miasto Poznań, powiat poznański oraz
gminę Komorniki, a doﬁnansowane
ma być w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Metropolii Poznań, czyli ze środków unijnych. Koszt zadania szacowany jest
na około 80 mln zł, a kwota doﬁnansowania ma wynosić ok. 40 mln zł.
Planowane jest, aby w połowie IV
kwartału br. dokumentacja aplikacyjna wnioskująca o środki pomocowe z Unii Europejskiej została
złożona w Urzędzie Marszałkowskim. Pełna dokumentacja przetargowa ma zostać przygotowana
w I kwartale 2019 roku, co pozwoli
ogłosić przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz
dokumentacji wykonawczej. Prace
budowlane planowane są na lata
2019–2022. Red
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Mieszkania chronione
Doświadczeni przez los, chorobę,
samotność. Bywa, że takim osobom niełatwo jest funkcjonować we
współczesnym świecie. Dzięki powstaniu mieszkań chronionych ma
się to zmienić. Jan Grabkowski, starosta poznański, podpisał właśnie
umowę na doﬁnansowanie unijne,
dzięki któremu takie lokale zostaną uruchomione na terenie Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach
(gmina Dopiewo).
Istniejące budynki położone w sąsiedztwie DPS w Lisówkach zamienią się w komfortowe mieszkania. Po
wykonaniu niezbędnych prac remontowych wprowadzą się tam osoby
z niepełnosprawnościami oraz seniorzy, bo to do nich przede wszystkim
skierowana jest ta inicjatywa.
– Bardzo się cieszę, że po raz
kolejny skorzystamy z funduszy
unijnych. Tym razem, by pomóc
najbardziej potrzebującym. Projekt
ten doskonale wpisuje się w prowadzoną przez nas aktywną politykę
społeczną – mówi Jan Grabkowski.
– Tym bardziej, że tego typu miejsc
brakuje w naszym regionie. Przy-

FOT. DPS LISÓWKI

Własne cztery kąty zamiast domu pomocy społecznej –
pierwsze mieszkania chronione powstają w powiecie poznańskim

stosowanie budynków kosztować
będzie ok. 2,3 mln zł, z czego powiat
poznański dołoży ponad 350 tys. zł.
W bezpiecznym i funkcjonalnym
otoczeniu lokatorzy domów będą
uczyć się zasad współpracy czy ćwiczyć wykonywanie podstawowych
obowiązków domowych, w tym na
przykład planowania budżetu. Towarzyszyć im będą psychologowie,
pracownicy socjalni, terapeuci czy
inni specjaliści, według indywidualnych potrzeb. Mieszkańcy sko-

rzystają także z terapii zajęciowej
i oferty rehabilitacyjnej w DPS w Lisówkach.
– Każdy domek będzie przystosowany dla minimum 5 osób z niepełnosprawnościami oraz jednego
opiekuna, co niewątpliwie pozwoli
uzyskać bardziej rodzinną atmosferę niż w placówkach całodobowej
opieki typu domy pomocy społecznej – mówi Tomasz Woźnica, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. KW

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
podjęła uchwałę o bezpłatnych
przejazdach dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
zarówno na terenie gminy, jak i całej
aglomeracji, w tym miasta Poznania. Uprawnienie to dotyczy mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne.
– Dotychczas kartę PEKA otrzymywali ci tylko uczniowie, którzy
mieszkali i uczyli się na terenie
naszej gminy – mówi wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka.
– Jednak, co często sygnalizowali
rodzice, uczniowie uczą się również w szkołach poza naszą gmina,
przede wszystkim w Poznaniu. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom również im zagwarantujemy
bezpłatne przejazdy.

FOT. DPS LISÓWKI

Autobusem za darmo

Przygotowanie stosownej uchwały poprzedziła ocena zainteresowania oraz analiza skutków ﬁnansowych dla gminnego budżetu.
Odpowiednia kwota będzie zagwa-

rantowana w przyszłorocznym budżecie gminy Tarnowo Podgórne,
a uprawnienia wejdą w życie od 1
września 2019 roku – wtedy uczniowie otrzymają PEKĘ. ARz

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

Osadnik w Łęczycy
dowy oczyszczalni ścieków realizowanej w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz
z urządzeniami kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Komorniki”.
Całkowity koszt realizacji projektu
wynosi 7 715 997,24 zł, a kwota doﬁnansowania 3 999 144,91 zł.
Celem projektu jest poprawa

FOT MATERIAŁY PRASOWE

17 września oddano do użytku osadnik wtórny nr 2 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy służącej
mieszkańcom gminy Komorniki.
Jego budowa kosztowała 2.690.000
netto + VAT. Wykonawcą była ﬁrma
Hydro Marko Sp. z o.o. Sp. k.
Budowa osadnika jest jednym
z elementów kompleksowej rozbu-

ATRAKCYJNE CENY!

funkcjonowania
infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej na terenie
gminy Komorniki. PP

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

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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Koncert Galowy z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości odbędzie się 11 listopada
w Dopiewie. Wystąpią: AudioFeels,
4te Quartet oraz Orkiestra Dęta
i Mażoretki Gminy Dopiewo.
Wydarzeniu towarzyszyć będą
i inne atrakcje, np. wystawa „Powstanie Wielkopolskie i Gmina Dopiewo”. Organizatorem wydarzenia
jest gmina Dopiewo, która rozdysponowuje darmowe podwójne wej-

REKLAMA

ściówki. Informacje na ten temat na
jej stronie urzędu. Mamy dla Czytelników 5 dwuosobowych zaproszeń.
AM

Mamy bilety
• Mamy dla Czytelników pięć
dwuosobowych zaproszeń.
Więcej informacji na naszglospoznanski.pl .

Budżet Obywatelski
Po raz trzeci mieszkańcy gminy Dopiewo mogą zgłaszać
projekty w Dopiewskim Budżecie Obywatelskim (do 12
października), a potem na nie głosować (7–16 listopada, po
ogłoszeniu listy projektów na stronie dbo.dopiewo.pl)
W tym roku w budżecie obywatelskim gminy Dopiewo zostały wprowadzone zmiany, które mają na
celu wyrównanie szans na realizację
projektów z sołectw mniejszych pod
względem liczby mieszkańców. Służy temu podział sołectw na trzy grupy ze względu na liczbę mieszkańców i wprowadzenie współczynnika
korygującego, który ma za zadanie
wyrównanie siły głosu z mniejszego
i większego sołectwa w ramach każdej z grup. Dzięki temu wyłonione
mogą zostać w głosowaniu co najmniej 3 projekty, które gmina Dopiewo zrealizuje.
Projekty mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy gminy Dopiewo.
Autor musi uzyskać poparcie zaledwie 15 innych osób. Nowością jest
możliwość uczestnictwa w głosowaniu wszystkich mieszkańców gminy,
bez względu na wiek i posiadanie
meldunku lub jego brak.
W tegorocznej edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego

GRAFIKA: MICHAŁ JUSKOWIAK

Koncert na 100-lecie

została zwiększona pula środków
o 100% w stosunku do poprzednich
edycji. Gmina przeznaczyła na ten
cel 300 tys. zł. Każdej z trzech grup
sołectw została przypisana część tej
puli:
• Grupa I – obejmująca: Dopiewo,
Dąbrówkę, Skórzewo – koszt realizacji projektu 50.000 – 145.000 zł;
• Grupa II – obejmująca: Dąbrowę, Dopiewiec, Konarzewo,
Palędzie, Zakrzewo – koszt reali-

zacji projektu 25.000 – 95.000
zł.
• Grupa III – obejmująca: Gołuski,
Trzcielin, Więckowice – koszt realizacji projektu 15.000 – 60.000 zł.
Szczegóły: www.dbo.dopiewo.pl

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Jubileusz WTZ-ów „Promyka”
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” podsumowało 15 lat działalności Warsztatów
Terapii Zajęciowej, które prowadzi w Konarzewie i Otuszu

REKLAMA, MATERIAŁ SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KKW SLD LEWICA RAZEM

Tańce ludowe
zaprezentował
Zespół Pieśni
i Tańca „Łaniki”

Bogdan Maćkowiak –
prezes Stowarzyszenia
„Promyk” z Adrianem
Napierałą – wójtem gminy
Dopiewo. Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Konarzewie
znajdują się na terenie
Centrum Rehabilitacyjno –
Kulturalnego, należącego do
gminy Dopiewo.

Gwiazdą Gali „Promyka” była Eleni. Zaprosiła
na scenę również podopiecznych WTZ-ów.

Dwa duże torty
pokrojono na
300 kawałków.
przez wójta Komornik Jana Brodę.
Z kolei społeczność „Promyka”
podarowała prezesowi obraz przedstawiający obydwa WTZ-y, które
Stowarzyszenie prowadzi.
Prezes Stowarzyszenia „Promyk”
Bogdan Maćkowiak nie krył zadowolenia z dorobku minionych lat.
– Gdy po trzech latach działalności
jako stowarzyszenie otwieraliśmy
pierwszy warsztat „Promyka” mieliśmy 25 podopiecznych. Dziś mamy
dwie lokalizacje i 85 podopiecznych. To dla nas wielka radość, że
uczestnicy naszych WTZ-ów mogą
cieszyć się z bycia razem, ze wspólnej aktywności, połączonej z terapią. Czują się potrzebni, odkrywają
i rozwijają swoje talenty. Uczestnicy
WTZ-ów Stowarzyszenia „Promyk”
chętnie uczestniczą w konkursach
regionalnych i ponadregionalnych,
na których zdobywają laury – powiedział prezes Maćkowiak. – Organizujemy wiele wydarzeń, wyjazdów
i spotkań. Osoby niepełnosprawne
znajdują u nas fachową pomoc, ale
także przyjaźń i towarzystwo, nie
są zostawione same sobie. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają:
samorządom, organizacjom i instytucjom, ﬁrmom. Dzięki waszej pomocy możemy więcej.
Stowarzyszenie „Promyk” powstało w 2000 r. W Warsztatach
Terapii Zajęciowej, które prowadzi
od 2003 r., biorą udział osoby niepełnosprawne z gmin: Dopiewo,
Buk, Komorniki, Mosina, Luboń,
Puszczykowo i Stęszew.
Wiele z wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie „Promyk” cieszy się popularnością wykraczającą poza jego WTZ-y. Warto
choćby w tym miejscu wspomnieć
Festiwale Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik”, Powiatowe Turnieje Bocci, Wigilie, Śniadania Wielkanocne, czy Doroczne
Aukcje Obrazów.

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

FOT. ADAM MENDRALA

W uroczystej gali, która odbyła się
28 września, w Centrum Rehabilitacyjno Kulturalnym w Konarzewie,
wzięło udział 300 osób – podopiecznych stowarzyszenia, rodziców,
opiekunów i terapeutów, a także
przyjaciół, wśród których nie zabrakło przedstawicieli samorządów
z gmin Dopiewo, Komorniki, Stęszew i Buk, województwa i powiatu
poznańskiego, a także siedmiu zaprzyjaźnionych WTZ-ów.
Jubileusz uświetniły występ
tańców ludowych w wykonaniu
„Łaników”, pokaz tańców latynoamerykańskich w wykonaniu pary
mistrzowskiej i koncert gwiazdy
Eleni, w ﬁnale którego na scenę
wbiegli uczestnicy WTZ-ów, by
wspólnie z artystką zaśpiewać jeden
z jej największych przebojów „Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca”.
Zanim przed scenę wjechały torty,
Eleni dała się namówić na wspólne
odśpiewanie „Barki”, podczas której wszyscy, na scenie i na widowni,
trzymali się za ręce.
Uczestnicy gali zgodnie podkreślali rolę Stowarzyszenia „Promyk” i prowadzonych przez nie
WTZ-ów w aktywizacji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu. Były
podziękowania i gratulacje. Wśród
przekazanych „Promykowi” prezentów były i takie, które pomogą
w rehabilitacji osób niepełnosprawnych: bieżnia przekazana przez
wójta gminy Dopiewo Adriana Napierałę i fotel masujący przekazany
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Klub „Familia” otwarty
Na pierwsze spotkanie przyszli rodzice, którzy chcieli porozmawiać
o tym, jakie projekty można realizować przy ul. Dopiewskiej 11a z myślą o dzieciach.
– Przydałyby się spotkania z literaturą dziecięcą dla maluchów, a dla
nas dorosłych, warsztaty edukacyjne. To miejsce było potrzebne,
żebyśmy mogli się spotykać w zimowe wieczory – powiedziała jedna
z mam. Inna zaproponowała realizację spotkania dla pań na temat
pielęgnacji urody jesienią. Już wiadomo, że niebawem rozpoczną się
warsztaty medialne dla dzieci, a 10
października o godz. 17.30 w klubie „Familia” pojawi się ekspertka,
która opowie o wzmacnianiu odporności dzieci w okresie jesienno

FOT. FB

Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Lusówku uruchomiło 27 września klub „Familia”
z kącikiem zabaw dla najmłodszych

tażowy w skali kraju projekt pod
hasłem „Mamo, be happy”. Ma on
ułatwić codzienne funkcjonowanie
30. młodym mamom z Lusówka tuż
po powrocie z porodówki do domu.
W planie jest też organizacja olimpiady językowej.

– zimowym. W planie wizyta gościa
z branży ﬁnansowej. Zainteresowani usłyszą o zaletach i wadach zakładania kont bankowych dzieciom.
W 2019 roku przedstawiciele
Centrum Inicjatyw Rodzinnych
Lusówko chcą zrealizować pilo-

Pomysły pro family spodobały
się przedstawicielom lokalnego
biznesu, którzy wysłuchali prelekcji
Elżbiety Lachman z CIR Lusówko
podczas wrześniowego spotkania
networkingowego w Tarnowskim
Centrum Wspierania Przedsiębior-
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FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Koncert
Niepodległościowy

23 września w KCRiS „OAZA”
w Kórniku odbył się „Koncert Niepodległościowy” z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przeniósł on widzów do
lat 30-tych, kiedy wirtuozem sceny
był szarmancki Eugeniusz Bodo,
w którego wcielił się aktor Teatru
„Buffo” i „Roma” Dariusz Kordek.
Aktor zaprezentował widzom niezapomniane utwory takie, jak: „Już
taki jestem zimny drań”, „Zrób to
tak”, czy „Umówiłem się z nią na
dziewiątą”. Publiczność wysłuchała również znane przez wszystkich
piosenki Hanki Ordonówny, które
zaprezentowała solistka teatrów
muzycznych Anna SokołowskaAlabrudzińska oraz niezapomniane
utwory Jana Kiepury i Marty Eg-

gerth, w wykonaniu Anny Lasoty
i Jakuba Oczkowskiego, również
solistów teatrów muzycznych.
Między piosenkami publiczność
zabawiali dialogami o mistyce ﬁnansów i życiu z tamtych lat „Dżentelmeni z lat 30 tych” – Adam Biedrzycki i Sławomir Głazek. Koncert
poprowadził znany i lubiany prezenter Conrado Moreno-Szypowski,
a autorem scenariusza i reżyserii był
znany aktor Tomasz Gęsikowski, na
co dzień związany z Teatrem Kamienica w Warszawie.

Magdalena
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

SUPEROKAZJA!

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

czości. Było o odpowiedzialności
społecznej w biznesie. Rodzice to
świetni pracownicy, aktywni przedsiębiorcy i doskonali klienci, którzy
na dodatek wychowują przyszłe kadry. Wszyscy zgodzili się z tezą, że
rodziny warto doceniać.
Informacje o spotkaniach i działaniach dla rodzin w Lusówku można znaleźć na stronie internetowej
www.cirlusowko.pl. Red
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U.2018.121 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 na rzecz aktualnych użytkowników – cz. działki nr 578/1 obręb
Strykowo, cz. działki nr 171/1 obręb Łódź.
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.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonej do wydzierżawienia
Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U.2018.121 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 na rzecz aktualnych użytkowników – lokal użytkowy na działce
1185/1.
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.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Informuje, że w dniu 5 października 2018 roku zostanie wywieszony do publicznej
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo
Podgórne – WYKAZ nieruchomości gminnych, położonych w: Baranowie,
Lusowie, Lusówku, Sadach i Wysogotowie, gm. Tarnowo Podgórne
Podgórne, które
zostały przeznaczone do sprzedaży.
Szczegółowe Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (061) 8959 261
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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 Kunowo, Sędzinko – Zalesie
i Sękowo, Gmina Duszniki.
Ogłoszenie zostało również umieszczone na stronie
internetowej www.duszniki.eu .
Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki (telefon
61-2956530 pokój nr 4).

Kórnik na 100-lecie
Kolejne wydarzenia mające upamiętnić 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu
Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 odbyły się w Kórniku
Najpierw (19 września) otwarto
ważną wystawę w Zamku, później
odsłonięto mural na restauracji
„Biała Dama”, a następnie odbyła
się konferencja popularno-naukowa
w hotelu „Rodan”.
W Czarnej Sali Zamku Kórnickiego otwarto wystawę „Ku Niepodległej. Powstanie Wielkopolskie
w zbiorach Biblioteki Kórnickiej”.
Składają się na nią obiekty muzealne, odznaczenia, mundury weteranów powstania i sztandary.
Zwiedzający mogą zapoznać się
również ze słynnym cyklem fotograﬁi wykonanych w zakładzie Kazimierza Gregera, fotografa powstania wielkopolskiego, obrazujących
wydarzenia związane z wybuchem
tego zrywu niepodległościowego.
Wszystkie eksponaty pochodzą ze
zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej.
Autorami wystawy są: Małgorzata Potocka oraz dr Łukasz Jastrząb
z PAN BK. Ekspozycja potrwa do 15
grudnia. Dzięki uprzejmości dyrekcji PAN BK mieszkańcy gminy Kórnik mogą nieodpłatnie zapoznać się
z zamkową wystawą, w czasie gdy
Zamek dostępny jest dla zwiedzających. Grupy zainteresowane wystawą należy wcześniej zgłaszać pod nr
tel.: 531 990 142.
Otwarcia wystawy dokonał dyrektor PAN BK prof. Tomasz Jasiński,
a dr Łukasz Jastrząb opowiedział
o niej. Zgromadzeni na uroczystym
otwarciu goście udali się następnie
na rynek, gdzie symbolicznie odsłonięto mural upamiętniający najważniejszy zryw powstańczy w historii
Wielkopolski.
Pomysłodawcami powstania muralu było Kórnickie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Kibice
Lecha Poznań. To właśnie członkowie tej drugiej organizacji przejęli
na swoje barki cały trud przygotowania i realizacji malowidła.
Mural powstał dzięki wsparciu
ﬁrmy ENEA oraz zgodzie właściciela budynku – GS Kórnik. Symbolicznego odsłonięcia dokonała
Magdalena Hilszer, reprezentująca
ENEA, Jarosław Czyż wiceprezes
Stowarzyszenia Kibice Lecha oraz
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Dodajmy, że dzięki inicjatywie kibiców
trwa na terenie gminy znakowanie
grobów powstańców.
Prowadzone są także działania, by kolejny mural powstańczy
powstał w Bninie. Przygotowana
wspólnie przez Bibliotekę Kórnicką i Urząd Miasta i Gminy Kórnik
konferencja „Zryw Wielkopolan
w ich „małych ojczyznach”. Powstanie Wielkopolskie 1918/1919
i jego znaczenie w walce o granice
II Rzeczpospolitej” stanowiła wstęp
do tegorocznych Kórnickich Dni
Nauki. Do hotelu „Rodan” udało się
zaprosić znakomitych znawców tematu Powstania Wielkopolskiego.

FOT. ŁUKASZ GRZEGOROWSKI

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonej do wydzierżawienia

Pierwszym prelegentem był historyk prof. Bogusław Polak, który
tytuł doktora habilitowanego uzyskał na podstawie rozprawy: „Siły
zbrojne byłego Zaboru Pruskiego –
Wojsko Wielkopolskie 1918-1920”.
Obecnie jest dyrektorem w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków
Międzynarodowych
Politechniki
Koszalińskiej. Tytuł jego wystąpienia brzmiał: „Wojskowe aspekty powstania wielkopolskiego”.
Drugim mówcą był kontynuator
rodzinnej tradycji, syn pierwszego
prelegenta, prof. Michał Polak, dziekan Wydziału Humanistycznego
Politechniki Koszalińskiej. Profesor
w swojej pracy zajmuje się m.in.
gospodarczo-politycznymi aspektami integracji państw po II wojnie
światowej, ale także Powstaniem
Wielkopolskim i Wojskiem Wielkopolskim z lat 1919-1920. W Kórniku
wygłosił referat: „Głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego: mjr
Stanisław Taczak i gen. Józef Dowbor-Muśnicki”. Prof. Przemysław
Matusik przybliżył tematykę genezy
wielkopolskiego zrywu niepodległościowego. Ten znakomity naukowiec
jest pracownikiem Instytutu Historii
UAM. Zajmuje się w swojej pracy
dziejami politycznymi Polski, dziejami miast w XIX i XX wieku (szczególnie Poznania), a także dziejami
kultury polskiej pod zaborami.
O fotografach i fotograﬁach czasu
powstania opowiedział, okraszając
referat wieloma ciekawymi slajdami, dr Michał Krzyżaniak kierujący
Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Grzegorz Kubacki z PAN BK przybliżył heroiczne

czyny bohaterów z Grodziska: braci
Skrzydlewskich i Antoniego Janusa.
W drugiej części konferencji wystąpił prof. Władysław Chałupka,
emerytowany naukowiec Instytutu
Dendrologii PAN, ale także autor
wielu artykułów z zakresu historii
leśnictwa. Dzięki niemu uczestnicy
poznali kilku kórnickich powstańców związanych właśnie z leśnictwem. Na zakończenie wystąpili najmłodsi prelegenci. Reprezentujący
Zespół Szkół w Kórniku Krystian
Galiński, Marcin Najewski, Kacper
Rozmiarek z klasy III b/c przygotowali pod opieką dr Katarzyny Czachowskiej obszerne zestawienie materiałów dotyczących roli kórniczan
w powstaniu. Pomiędzy wykładami
udało się przeprowadzić ciekawą
dyskusję. Konferencję prowadzili:
Małgorzata Potocka z PAN BK oraz
piszący te słowa. Owocem wydarzenia będzie wydawnictwo, które już
zapowiedział prof. Tomasz Jasiński.
Podsumowaniem
konferencji,
która zakończyła się kilka godzin
przed ﬁniszem składu tego numeru „Kórniczanina” mogą być słowa
pana prof. Bogusława Polaka, który
już na wstępie swojego wystąpienia
stwierdził, że mimo 100 lat, które
minęły od zbrojnego wystąpienia
wielkopolan, nadal dowiadujemy
się wielu nowych rzeczy o tym niezwykle istotnym dla historii Polski
wydarzeniu.

Łukasz
Grzegorowski
kontakt@naszglospoznanski.pl
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Auto zarejestrujesz
na dworcu kolejowym
A to oznacza, że mieszkańcy gminy
i okolicznych miejscowości mogą
praktycznie „na miejscu” załatwić
wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdów. Nowy oddział został zlokalizowany w budynku czerwonackiego dworca kolejowego.
– To przede wszystkim olbrzymia
oszczędność czasu dla wielu osób,
które do tej pory by załatwić sprawy, musiały wybrać się do Poznania
– mówi Jan Grabkowski, starosta
poznański. – Rocznie w naszych
pięciu ﬁliach obsługujemy średnio
prawie 170 tysięcy mieszkańców.
Najwięcej, bo nawet do 50 tysięcy
osób, pojawia się w Swarzędzu. To
pokazuje, że tworzenie takich punktów na terenie powiatu jest ogromną korzyścią dla mieszkańców.
Na parterze dworca urządzono
salę obsługi klientów z czterema
stanowiskami i niezbędnym zapleczem. Łącznie placówka zajmuje
ponad 100 metrów kwadratowych.
Wejście jest zlokalizowane od strony ulicy. Jak przyznaje z zadowoleniem Jacek Sommerfeld, wójt
Czerwonaka, będzie to najnowocześniejsza ﬁlia w powiecie. – Dzięki
temu przedsięwzięciu udało się też
uratować budynek dworca, który
bardzo niszczał – dodaje wójt.

– Po raz kolejny pokazaliśmy, że w ramach Metropolii Poznań
potraﬁmy wspólnie działać na rzecz mieszkańców – mówi starosta
poznański Jan Grabkowski.
Nadal znaczna część obiektu
zachowa typową funkcję dworca
kolejowego. Będzie poczekalnia
z automatem biletowym oraz toalety. Wokół parking został zmodernizowany i objęty monitoringiem.
Poza tym zamontowany zostanie
system informacji pasażerskiej,
a także pojawi się nowa tzw. „mała
infrastruktura”, czyli ławki i kosze.
Prace remontowe prowadzone były
pod opieką konserwatora zabytków.
W ramach organizacji powiat zatrudnił i przeszkolił pracowników,

a także wdrożył tzw. system kolejkowy, który funkcjonuje już przy
ul. Jackowskiego w Poznaniu, jak
i w pozostałych ﬁliach.
– Po raz kolejny pokazaliśmy, że
w ramach Metropolii Poznań potraﬁmy wspólnie działać na rzecz
mieszkańców.
Zaproponowałem
wójtowi wskazanie miejsca, gdzie
można utworzyć już szósty „oddział” naszego Wydziału Komunikacji – dodaje Jan Grabkowski.
Po stronie gminy leżało nie tylko
wskazanie pomieszczeń, ale także
przeprowadzenie remontu. Na mo-

dernizację budynku wydała 2,2 mln
złotych.
– Nasza gmina liczy ponad 27
tysięcy osób, którzy dziś muszą
sprawy dotyczące na przykład rejestracji aut załatwiać w Poznaniu czy
w Swarzędzu. Od września mogą to
zrobić w swoim miejscu zamieszkania – mówi Jacek Sommerfeld, wójt
Czerwonaka. – Jestem przekonany,
że z tego udogodnienia skorzystają
także mieszkańcy okolicznych gmin.
Obecnie Starostwo Powiatowe
w Poznaniu, oprócz głównej siedziby Wydziału Komunikacji i Trans-

FOT. KATARZYNA WOZIŃSKA-GRACZ

Kolejna, szósta ﬁlia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu działa w Czerwonaku

portu przy ulicy Jackowskiego
w Poznaniu, ma ﬁlie w Murowanej
Goślinie, Pobiedziskach, Stęszewie,
Swarzędzu oraz Tarnowie Podgórnym. KG

O ﬁlii
• Filia Wydziału Komunikacji
i Transportu w Czerwonaku,
ul. Gdyńska 53, czynna jest:
w poniedziałki w godz. 9:00–
–16:30, od wtorku do piątku
w godz. 8:00–15:00

Jeszcze bezpieczniej w powiecie poznańskim

FOT. J. FELIŃSKA

Piknik „Bezpieczni w powiecie poznańskim”
odbył się w Bolechowie.

W 2017 roku były to pompy szlamowe, dwa lata temu – piły spalinowe.
W tym roku 36 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu
poznańskiego ponownie wzbogaciło się o specjalistyczne wyposażenie
warte prawie 98 tys. zł. Tym razem
pożarnicy otrzymali od starosty poznańskiego, Jana Grabkowskiego,
prądownice oraz węże strażackie.
Okazją do przekazania sprzętu
był tegoroczny piknik „Bezpieczni w powiecie poznańskim”. Podczas imprezy padły też pierwsze
deklaracje dotyczące rozbudowy

Jan Grabkowski:
– Przez minione lata
przeznaczyliśmy na
bezpieczeństwo 13
milionów złotych!
Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej
nr 8 w Bolechowie, która stanowi
centrum szkolenia dla strażaków
z całej Wielkopolski. Niedawno
stanęła tam warta ponad 800 tys. zł

modułowa konstrukcja – symulator
pożarów wewnętrznych. Pozwala on
druhom sprawdzić się w sytuacjach
bardzo zbliżonych do rzeczywistych
zagrożeń i doskonalić swoje umiejętności. Dzięki temu supernowoczesnemu trenażerowi system szkoleń strażaków z Poznania i powiatu
poznańskiego został wzmocniony.
W ubiegłym roku powiat przeznaczył 3,7 mln zł na kwestie związane
z bezpieczeństwem publicznym,
głównie na modernizację jednostek
OSP, remont i budowę komisariatów (w tym na oddany w 2017 r.

nowy posterunek w Dopiewie). –
Przekazaliśmy środki na zakup specjalistycznego sprzętu, współﬁnansowaliśmy pojazdy strażackie czy
policyjne. Organizowaliśmy również akcje skierowane bezpośrednio
do mieszkańców – rozdaliśmy 650
czujek czadu zwycięzcom konkursu
czy kamizelki odblaskowe 60 tysiącom pierwszoklasistów – mówił Jan
Grabkowski, starosta poznański. –
Przez minione lata przeznaczyliśmy
na bezpieczeństwo 13 milionów
złotych!
Rodzinny festyn jest okazją nie

tylko do oﬁcjalnego wręczenia
specjalistycznego sprzętu, który
wspiera jednostki w akcjach ratowniczych, to przede wszystkim fantastyczna zabawa. Szczególnie dla
najmłodszych, którzy niecierpliwie
czekali na ﬁnałową kąpiel w pianie strażackiej. Z kolei starsi mogli
z bliska obejrzeć pojazdy oraz wyposażenie służb, a także porozmawiać z funkcjonariuszami na temat
bezpieczeństwa. Natomiast wszyscy
goście pikniku podziwiali pokazy
pirotechniczne i sprawnościowe.
KW
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Koncert patriotyczny

Rowerami do Jezior
Mieszkańcy gminy Stęszew wybrali się na rajd rowerowy
do siedziby Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

W stęszewskiej hali widowiskowosportowej 22 września odbył się
koncert patriotyczny z okazji zakończenia akcji znakowania grobów
Powstańców Wielkopolskich.
W ten sposób uhonorowano,
w roku jubileuszowym 100-lecia Powstania Wielkopolskiego i odzyskania przez Polskę niepodległości, poległych mieszkańców stęszewskiej
gminy. W akcji oznaczono 51 grobów Powstańców Wielkopolskich.
Warto dodać, że jeśli pojawią się
kolejne zgłoszenia, to akcja będzie
kontynuowana. JT

FOT. J. FELIŃSKA

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Zatrzymać w kadrze

W eskapadzie, którą zorganizowano
23 września z inicjatywy burmistrza
gminy Stęszew Włodzimierza Pinczaka, wzięło udział około 60 mieszkańców.
– Tradycją naszej gminy jest to,
że kilka razy w roku organizujemy

wycieczki rowerowe w interesujące miejsca w naszej okolicy. Cieszą
się one dużym zainteresowaniem –
powiedział burmistrz Włodzimierz
Pinczak.
Uczestnicy mieli do pokonania
prawie 11 km, a trasa wiodła przez

zielone tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego. Tradycyjnie, na zakończenie wykonane zostało wspólne zdjęcie. Wszystkim uczestnikom
organizatorzy dziękują za udział
i oczywiście zapraszają na kolejną
wspólną rowerową wyprawę! JT

27 września w Muzeum Regionalnym w Stęszewie została otwarta
wystawa pt.: „Zatrzymać w kadrze –
stare budynki gminy Stęszew”. Na
wernisaż przybyło wielu gości, na

czele z burmistrzem gminy Stęszew
Włodzimierzem Pinczakiem.
Ekspozycję będzie można oglądać
do 31 stycznia 2019 roku. W imieniu
organizatorów zapraszamy! JT
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Nareszcie mamy swoją rodzinę!
Jak dobrze jest należeć do takiej rodziny – mówili goście premiery „Rodziny Addamsów”, którzy stali
się jej członkami 22 września w poznańskim Teatrze Muzycznym
Mamy bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy dwa dwuosobowe zaproszenia na ten musical. Więcej na
naszglospoznanski.pl.

FOT. M. HUECKEL

Dla publiczności Poznania i gości
z całej Polski ten wieczór pozostanie zapewne w pamięci oraz w sercu – bo właśnie pamięć o przodkach
i szczerość uczuć są pierwszymi
i naturalnymi więzami, które spajają
wspomnianą rodzinę. Parafrazując
słowa czołowych piosenek spektaklu – jeśli „chcesz być Addamsem”,
nie bój się wyruszyć „W całkiem
nową stronę”. W taką też stronę
rozwija się poznański teatr.
„Rodzina Addamsów” to musical
utylitarny wobec aktorstwa. Słyszymy tutaj dużo muzyki na tekście,
co dla niewprawnego aktora byłoby
trudnością, zaś dla artystów Teatru
Muzycznego stanowi wyzwanie,
z którego wychodzą zwycięsko.
Tyczy się to szczególnie sekwencji
ansamblowych. Szczerość formy,
w jakiej przedstawione są emocje
podkreśla sceniczna konstrukcja
pierwszego i drugiego aktu – jest
to meta musical. Intrygujący stylistyką lat trzydziestych, zaprasza do
salsy (na początku), prowadzi przez
nastroje latynoamerykańskie, by
wywołać rumieniec tanga, a jeszcze
później… Każdy widz może odnaleźć
własny taniec – swoją rolę w „Rodzinie Addamsów”. Wszystko dzięki
ekspresyjnym gestom aktorów i dosadnym tekstom w przekładzie Jacka Mikołajczyka. Jako reżyser, zadbał o dobitne inscenizacje przeżyć.
Czarny humor – ten najlepszy, bo
najpotworniejszy, staje się komentarzem do ironicznego faktu rzeczywistości. Czarny charakter przyzna-

je się do uczuć najnormalniejszych
w świecie. Potraﬁ się śmiać, płakać, marzyć, a nawet romansować
z Księżycem, czekając na jego pełnię. Tak, udało się tutaj uniknąć

patosu wpisanego nijako w ducha
dramatyzmu. Dzięki temu musical
jest wielowymiarowy, zaskakujący.
Przekracza stereotypy myśli publiczności i dosłowność jej wiedzy,

obecnie robią jego – nasi artyści ma
w sobie rozmach i dozę wizjonerstwa charakterystyczną dla produkcji
krajowych. W sztuce przecież o marzenia chodzi. Jeśli artystom uda się
przekonać publiczność do wspólnych
marzeń, to zyskuje wiernych widzów.
Podczas premiery zapraszali do tego:
Gomez (Radosław Elis), Morticia
(Barbara Melzer), Wednesday (Ewa
Kłosowicz), Lucas (Wojciech Daniel), Fester (Damian Aleksander),
Alice (Agnieszka Wawrzyniak), Mal
(Jarosław Patycki), Babcia (Lucyna
Winkel), Lurch (Alan Sobkowicz),
Pugsley (Łukasz Dyngosz). Wspierali
ich Przodkowie – zespół wokalny oraz
balet i orkiestra wspomnianego teatru. A jeśli mowa o wspomnieniach.
Ci, którzy udadzą się na ten musical,
coś z pazurem przeżyją – bo to produkcja „dla żywych, martwych i…
niezdecydowanych” (z pamięci woła
aﬁsz). Ja się zdecydowałem być tym
„zdecydowanym” i nie żałuję.

jakie mogłaby mieć względem tematów sprawdzonych i ogranych.
Poznański Teatr Muzyczny jest
lokalny tylko ze swojego przypisania do konkretnego regionu. To, co

Dominik
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

„Traviata” i „Skrzypek na dachu” w operze
października (codziennie o 19.00),
jedyny musical w repertuarze opery. „Skrzypek na dachu” Jerry’ego
Bocka z librettem Josepha Steina
na podstawie opowiadań Szolema
Alejchema z tekstami piosenek
Sheldona Harnicka (polska wersja
językowa w tłumaczeniu Antoniego Marianowicza) to znana dobrze
historia. U nas w reżyserii i z choreograﬁą Emila Wesołowskiego i ze
scenograﬁami Ryszarda Kaji, orkiestrę prowadzi Aleksander Gref.

Oba spektakle
cieszą się wielką
popularnością
Jako Tewie prym wiedzie Damian
Konieczek, towarzyszą mu Barbara
Kubiak, Magdalena WilczyńskaGoś, Natalia Puczniewska-Braun,
Barbara Gutaj-Monowid, Monika
Mych-Nowicka.
Bilety do kupienia w kasie teatru (poniedziałek – sobota 13:0019:00, niedziele 16:00 -18:00) lub
przez stronę http://bilety.opera.
poznan.pl. PT

FOT. M. LESKIEWICZ

Zapraszamy do Teatru Wielkiego
w Poznaniu na dwa spektakle cieszące się niegasnącą popularnością.
„Traviata” w reżyserii Marka Weissa miała swoją premierę 29 września 1996 – gości więc na scenie
poznańskiej opery 22 lata.
Swoje powodzenie wśród publiczności zawdzięcza nie tylko inscenizacji: kostiumy zaprojektował
Ryszard Kaja, scenograﬁę Andrzej
Sadowski a za choreograﬁę odpowiada Emil Wesołowski. Ciągle
porusza też muzyka, w której błyszczy orkiestra pod batutą Tadeusza
Kozłowskiego. Wzruszeń dostarcza
też historia, którą Giuseppe Verdi
oparł na „Damie kameliowej” Aleksandra Dumasa syna. Niezmiennie
poruszają losy kurtyzany Violetty
– w tej roli debiutująca w Teatrze
Wielkim w Poznaniu zjawiskowa
Paula Iancic. Śpiewaczka młoda,
a już ze sporym dorobkiem. Obok
niej usłyszymy między innymi Magdalenę Wilczyńską-Goś, Mariana
Kępczyńskiego, Piotra Friebe i Jerzego Mechlińskiego. Zapraszamy
7 października o godzinie 18:00
oraz 9. o 19:00.
Z kolei nieco wcześniej, od 2 do 5
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Biegi przełajowe w Strykowie

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Biegali o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Stęszew

28 września na plaży Ośrodka Wypoczynkowego Feniks w Strykowie
odbyły się Drużynowe Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej Gminy Stęszew Mirosława Potrawiaka.

Udział wzięli uczniowie ze
wszystkich placówek oświatowych
stęszewskiej gminy. Zawody odbyły
się w dwóch kategoriach: klasy I–III
oraz klasy IV–VIII szkół podstawowych.

W kategorii klas I–III Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Gminy Stęszew zdobyła Szkoła
Podstawowa w Stęszewie, miejsce drugie zajął Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Jeziorkach, miejsce
PROMOCJA

Nagrody dla
Komornik i wójta
Komorniki Sportową Gminą 2018,
a wójt Jan Broda Liderem Sportowej Polski 2018! Gala ﬁnałowa Klubu Sportowej Polski odbyła się 26
września w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.
Gmina Komorniki kolejny rok
z rzędu otrzymała to wyróżnienie.
Przyznawane jest ono samorządom, które umiejętnie łączą budowę
nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu
i rekreacji w regionie, starają się
zapewnić swoim mieszkańcom jak
najszerszą ofertę sportowo–rekreacyjną. Laureaci Wyróżnienia
„Sportowa Gmina” to samorządy,
które nie poprzestają bynajmniej
na budowie niezbędnych obiektów,
ale starają się swoim mieszkańcom zapewnić jak najszerszą ofertę
sportowo-rekreacyjną. Organizują
imprezy o charakterze nie tylko lokalnym, ale również powiatowym,
regionalnym czy ogólnopolskim.
Tytuł „Lider Sportowej Polski” to
wyróżnienie przyznawane za konsekwentne angażowanie się w budowę sportowej Polski i budowanie
sportowego oblicza miast i gmin.
To szczególne wyróżnienie za in-

westycje w rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
działania na rzecz upowszechniania
sportu dzieci i młodzieży, wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych oraz osobiste zaangażowanie
z uwzględnieniem w szczególności
kadencji samorządowej 2015–2018.
Nagrody w imieniu wójta Jana
Brody odebrał dyrektor Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach Marcin Kaczmarek. PP

SUPEROKAZJA!

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

trzecie przypadło Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Strykowie,
natomiast czwarte – Zespołowi
Szkolno-Przedszkolnemu w Modrzu.
W kategorii klas IV–VIII pierwsze

miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa
w Stęszewie, drugie Zespół Szkolno
– Przedszkolny w Strykowie, trzecie – Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Modrzu, a czwarte Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jeziorkach. JT
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Nadmorski
wymiar luksusu

Twój

Wypoczynek nad morzem
Rezerwacja: + 48 94 711 36 00, rezerwacja@havethotel.pl
HAVET Hotel Resort & Spa
| ul. Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno

havethotel.pl

