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Jazz Band w Auli UAMJazz Band w Auli UAM  STR. 21
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Dirty Dancing Dirty Dancing 
w Poznaniu!w Poznaniu!

REKLAMA

„Wirujący Seks” zawładnie Poznaniem ostatniego dnia „Wirujący Seks” zawładnie Poznaniem ostatniego dnia 
października. Spektakl odbędzie się w Sali Ziemi. Mamy października. Spektakl odbędzie się w Sali Ziemi. Mamy 
dla Czytelników trzy dwuosobowe zaproszenia! dla Czytelników trzy dwuosobowe zaproszenia! STR. 20STR. 20

Jan Grabkowski: Uczymy na europejskim poziomie. STR. 15
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2 TEMAT TYGODNIA

– To ważny etap w procesie unowo-
cześniania transportu publicznego 
w Poznaniu. Od kilku lat zakup 
kolejnych autobusów uzależnia się 
od spełniania przez nie rygorystycz-
nych norm emisji spalin. Autobusy 
elektryczne to krok dalej. Pozwolą 
one na skuteczne zmniejszenie emi-
sji, co przyniesie spore korzyści dla 
środowiska, a co za tym idzie – także 
dla mieszkańców – mówi Jacek Jaś-
kowiak, prezydent miasta Poznania.

Będą to pierwsze elektryczne au-
tobusy zakupione przez poznańskie 
MPK, ale nie pierwsze które pojawią 
się na ulicach Poznania. We wrze-
śniu zeszłego roku przewoźnik testo-
wał autobus przeznaczony dla War-
szawy. Poznaniacy mogli nim jeździć 
m.in. na liniach nr 51, 63 i 74.

Bezpieczne i ekologiczne
Do Poznania trafi  21 pojazdów, 

które będą spełniać najwyższe eu-
ropejskie standardy w zakresie 
bezpieczeństwa. Będą to autobusy 
niskopodłogowe, przyjazne dla nie-
pełnosprawnych i osób z wózkami 
dziecięcymi, z systemem wewnętrz-
nego i zewnętrznego monitoringu, 

który wpływa na bezpieczeństwo 
jazdy, z klimatyzacją oraz drzwiami 
odskokowo przesuwnymi, co gwa-
rantuje szersze i łatwiejsze wejście 
oraz płynną wymianę pasażerów.

W tych autobusach jest wiele 
rozwiązań, które od pewnego czasu 
stały się już standardem – klimaty-
zacja i system monitoringu, energo-
oszczędne oświetlenie w technologii 
LED, dodatkowe miejsce dla wózka 

dziecięcego, miejsce do bezpieczne-
go przewozu roweru, wewnętrzne 
i zewnętrzne tablice informacji pa-
sażerskiej wykonane w energoosz-
czędnej technologii. Nowością jest 
zastosowanie napędu elektrycznego.

Solaris Urbino 18 electric, to au-
tobus całkowicie bezemisyjny, który 
napędzany jest energią elektryczną. 
Niezwykle cichy autobus wyposażo-
ny jest w baterie typu Solaris High 

Energy. Napęd stanowi oś ze zin-
tegrowanymi silnikami elektrycz-
nymi. Autobus może być ładowany 
za pomocą złącza typu plug-in lub 
z pantografu.

Sześć z zamówionych autobusów 
będzie o długości 11,5–12 m, nato-
miast piętnaście będzie przegubo-
wych o długości 17,5–18 metrów. 15 
autobusów, według warunków prze-
targu, ma przyjechać do Poznania do 
16 grudnia 2019 roku. Z kolei sześć 
pozostałych do 28 lutego 2020 roku.

Na zakup piętnastu, dłuższych 
autobusów Poznań uzyskał dofi nan-
sowanie w ramach projektu „Korekta 
funkcjonowania układu komuni-
kacyjnego w rejonie ronda Rataje”. 
Będzie to 38,3 mln zł z pozyskanych 
wówczas prawie 107 mln zł. Dotacja 
na sześć krótszych autobusów pocho-
dzi z kolei z programu „System zielo-
nych inwestycji – Część 2 – GEPARD 
– Bezemisyjny transport publiczny.” 

MPK zamierzało przeznaczyć 
na zakup niecałe 70 mln zł, a ofer-
ta Solarisa była wyższa o 4,2 mln 
zł. Brakującą kwotę „dołożyli” po-
znańscy radni zwiększając podczas 
niedawnej sesji kwotę na przebu-

dowę ronda Rataje Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. Dzięki temu 
MPK Poznań mogło podjąć decyzję 
o wyborze oferty Solarisa.

Ponad 150 autobusów i tramwajów
21 elektrycznych autobusów, to 

kolejny nowy tabor komunikacji 
miejskiej w Poznaniu. W sierpniu 
rozpoczęła się dostawa 37 autobu-
sów najnowszej generacji od fi r-
my Solaris, które spełniają bardzo 
restrykcyjną normę emisji spalin 
Euro 6. Z kolei w zeszłym tygodniu 
Modertrans zaprezentował tramwaj 
Moderus Gamma. Po otrzymaniu 
homologacji, w listopadzie zacznie 
on wozić pasażerów. Poznań kupił 
50 takich tramwajów.

W ostatnich latach fl ota MPK 
wzbogaciła się też o 20 Moderu-
sów Beta jednokierunkowych i 10 
dwukierunkowych. W 2016 roku na 
ulice Poznania wyjechało 20 auto-
busów Solaris Urbino IV generacji.

Łącznie w ostatnich latach na za-
kup nowego taboru przeznaczono 
ponad pół miliarda złotych, z czego 
prawie 90 mln zł pochodzi z dofi -
nansowania unijnego. RB

Poznań kupi elektryczne autobusy
Rozstrzygnięto przetarg na zakup autobusów elektrycznych. W ciągu półtora roku na ulicach Poznania 
jeździć będzie 21 ekologicznych pojazdów wyprodukowanych przez Solarisa 
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Gotowy jest Program Funkcjonal-
no-Użytkowy (PFU) dla budowy 
trasy tramwajowej na osiedle Ko-
pernika w Poznaniu. Miasto będzie 
teraz pozyskiwać środki na tę inwe-
stycję – również z Unii Europejskiej 
– i szukać wykonawcy w trybie „za-
projektuj i wybuduj”.

– To kolejna inwestycja komuni-
kacyjna, która w znaczący sposób 
ułatwi życie mieszkańców i spra-
wi, że wiele osób przesiądzie się na 
transport publiczny. Ten dokument 
pozwoli nam pozyskać dofi nanso-
wanie unijne w najbliższym rozda-
niu – mówi Jacek Jaśkowiak, prezy-
dent miasta Poznania. 

Za chwilę rozpoczną się prace 
przy budowie tramwaju na Na-
ramowice. Przygotowywane jest 
przedłużenie torów wzdłuż ul. Unii 
Lubelskiej w kierunku ul. Falistej. 
W ramach etapu Projektu Centrum 
tramwaj pojedzie przez ul. Ratajcza-
ka. Pod koniec września podpisano 
umowę na wykonanie koncepcji 
funkcjonalno – przestrzennej bu-
dowy przedłużenia linii tramwajo-
wej z pętli Dębiec na Klin Dębiecki. 
Program Funkcjonalno-Użytkowy 
dla Projektu Copernicus przybliża 
budowę torowiska na os. Kopernika.

Projekt Copernicus
Trasa rozpoczynać się będzie 

na skrzyżowaniu ulic Reymonta 
i Hetmańskiej, gdzie wybudowany 
zostanie węzeł rozjazdowy. Tory 

zostaną poprowadzone ulicą Arci-
szewskiego (na tym odcinku utwo-
rzony zostanie pas tramwajowo-au-
tobusowy), a następnie Zamkniętą, 
Pogodną, Rembertowską i Promie-
nistą aż do nowej pętli tramwajowo-
autobusowej „Os. Kopernika”.

Nowa trasa będzie miała długość 
całkowitą ok. 3,3 km i przebiegać 
będzie w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkalnej oraz dodatkowo ogród-
ków działkowych, terenów parko-
wych i cmentarza Górczyńskiego. 
Będzie znaczącym ułatwieniem 
w transporcie publicznym nie tylko 
dla mieszkańców osiedli usytuowa-
nych w rejonie ulic Arciszewskie-
go, Pogodnej i Promienistej – jej 
oddziaływanie rozciągać się jednak 
będzie również na Św. Łazarz, Juni-
kowo oraz Górczyn. 

Program funkcjonalno-użytkowy, 
który zamówił Zarząd Transportu 
Miejskiego w Poznaniu, docelowo 
wykorzystany zostanie do udziele-
nia zamówienia publicznego na wy-
konanie dokumentacji projektowej 
oraz robót budowlanych. Zostały 
w nim określone wymagania i ocze-
kiwania związane z budową trasy 
(techniczne, materiałowe, funk-
cjonalne i architektoniczne). PFU 
otwiera drogę do dalszych prac na 
budową tramwaju na os. Koperni-
ka, w tym do ubiegania się o środki 
unijne.

Generalnym założeniem inwesty-
cji jest wykonanie torów o nowocze-
snych parametrach technicznych 
i technologicznych, gwarantujących 
m. in. trwałość, stabilność, bezpie-
czeństwo i ograniczenie hałasu. 
W sąsiedztwie zabudowy miesz-
kaniowej trasa tramwajowa będzie 
wykonana w technologii tzw. ciche-
go torowiska. W ramach projektu 
zakłada się także dostosowanie 
układu ciągów pieszych i ruchu ro-
werowego do wymogów budowanej 
infrastruktury komunikacji pu-
blicznej oraz poprawę nawierzchni 
chodników i jezdni w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej trasy.

Dokładny opis trasy oraz wyniki 
konsultacji społecznych dotyczą-
cych tej inwestycji znajdują się na 
stronie internetowej Projektu Co-
pernicus: http://www.projektcoper-
nicus.pl/. ZTM, RB

Modertrans zaprezentował model 
tramwaju Moderus Gamma. 50 ta-
kich pojazdów pojawi się niebawem 
w Poznaniu i zastąpi stary tabor. To 
największa jednorazowa inwestycja 
zakupu tramwajów w historii MPK. 
Łącznie w ostatnich latach na nowe 
tramwaje i autobusy przeznaczono 
ponad pół miliarda złotych. 

– Powodem do dumy jest to, że 
mamy tak ważne i dobre przedsiębior-
stwo w Wielkopolsce i w Poznaniu. 
Te 50 nowych tramwajów pozwoli 
nam poprawę komfortu podróżowa-
nia. Tylko inwestując w transport 
zbiorowy możemy zapewnić miesz-
kańcom sprawne przemieszczanie się 
– mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent 
miasta Poznania. – Patrząc przez 
pryzmat porównań z innymi miasta-
mi, po dostawie tych 50 tramwajów, 
będziemy mieli najnowocześniejszy 
tabor w Polsce. Około 80 procent 
tramwajów będzie wówczas nisko-
podłogowych. To nie koniec – w roku 
2020 będziemy się przymierzali do 
następnych zakupów, by wymienić 
resztę starych tramwajów. 

2 metry komfortu pasażerów
Tramwaj jest cały czas w 100 pro-

centach niskopodłogowy, ale z in-
nym układem wnętrza oraz zmie-
nionym rozmieszczeniem siedzeń. 
Podwozie ma wózki obrotowe a nie 
sztywne, jak to było w „niebieskim” 
modelu – dzięki temu tramwaj ła-
twiej będzie skręcać i tory będą się 
mniej zużywały. 

Gammy zamówione przez MPK 
Poznań będą miały 32 metry dłu-

gości. Do tramwaju jednokierunko-
wego będzie prowadzić 5 par drzwi 
dwuskrzydłowych i 2 pary drzwi 
jednoskrzydłowych, zaś do pojaz-
du dwukierunkowego – 8 dwu-
skrzydłowych i 4 jednoskrzydłowe. 
Taka liczba wejść zapewni szybką 
i sprawną wymianę pasażerów 
na przystankach. Jest to pierwszy 
tramwaj w taborze poznańskiego 
przewoźnika zapewniający tak duży 
przepływ wsiadających i wysiadają-
cych.

Poznań inwestuje w komunikację
Zakup 50 tramwajów Moderus 

Gamma to największa jednorazo-
wa inwestycja w tabor w Poznaniu. 
Warta jest ponad 450 mln zł po-
nieważ w ramach tego zamówienia 
dostarczono wcześniej również Mo-
derusy Beta. 50 mln zł z tej kwoty 
pochodzi z dofi nansowania Unii 
Europejskiej. RB

Ważny krok w stronę tramwaju 
na osiedle Kopernika

Nowa Gamma 

W zeszłym roku autobusy elektryczne jeździły po Poznaniu testowo.

Prezentacja poznańskiego 
Moderusa Gamma.

Wizualizacje tramwaju na os. 
Kopernika. 
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Jak podsumuje Pan mijającą 
kadencję w kontekście relacji Po-
znania z gminami – sąsiadami?

— Jako czas intensywnej i bardzo 
owocnej współpracy. Łączy nas 
przecież wiele, trzeba więc umieć 
siadać do rozmów i wspólnie roz-
wiązywać problemy. Jako aglome-
racja stajemy przed wyzwaniami, 
z jakimi samorządy w pojedynkę 
nie dadzą sobie rady. Rzeczywi-
stość zmienia się dynamicznie, na 
bieżące potrzeby musimy reagować 
wspólnie. Dla mnie najistotniejsze 
jest to, że wreszcie tak wiele samo-
rządów potrafi ło się dogadać i zaan-
gażować w jeden wspólny projekt. 
Dlatego symbolem sukcesu tej 
kadencji i optymistyczną prognozą 
na przyszłość jest dla mnie inaugu-
racja Poznańskiej Kolei Metropoli-
talnej. To jedno z największych tego 
typu przedsięwzięć w Polsce.

Trudno było namówić do tego 
gminy? 

— No cóż, rozmowy o pieniądzach 
nigdy nie są łatwe… Stąd ogromna 
satysfakcja, że udało się ten projekt 
wreszcie spiąć. Mówiło się o tym 
latami, a dla mieszkańców liczą się 
przecież konkrety. Dlatego, jako 
prezes Stowarzyszenia „Metro-
polia Poznań”, mobilizowałem 
do kompromisu. Stowarzyszenie, 
zrzeszające gminy i powiaty aglo-
meracji poznańskiej, porozumiało 
się z województwem wielkopolskim, 
by solidarnie fi nansować transport 
kolejowy. I tak właśnie widzę reali-
zację celów tego stowarzyszenia, 
czyli wspieranie idei samorządu 
terytorialnego i rozwoju społeczno-
gospodarczego Metropolii, obronę 
wspólnych interesów wszystkich 
członków czy współpracę gmin 
i powiatów. Bo naszym wielkim 
wspólnym wyzwaniem jest zabez-
pieczenie mieszkańcom sprawnego 
poruszania się po aglomeracji. A je-
dyną drogą do odkorkowania – czy 
to Poznania, czy podpoznańskich 
miejscowości – jest sensowny trans-
port zbiorowy. I taką rolę odgrywa 
PKM. Dlatego zarząd Stowarzy-
szenia, w którym pracuje też Jan 
Grabkowski – starosta poznański 
oraz Adam Lewandowski – bur-
mistrz Śremu, Marian Szkudlarek – 
burmistrz miasta i gminy Swarzędz 
oraz Stanisław Filipiak – burmistrz 
miasta i gminy Buk, intensywnie 
pracował nad fi nalizacją tego 
projektu. Dziękuję wszystkim za 
determinację, a włodarzom gmin – 
za otwartości i solidarność. Właśnie 
ona jest kluczem do efektywnej 
współpracy. Nie może być tak, że 
ktoś coś fi nansuje, a inni z tego 
korzystają. Naszym wspólnym 
sukcesem jest umożliwienie miesz-
kańcom sprawnego, wygodnego 
i w miarę taniego docierania do Po-
znania, celu codziennych podróży. 

10 czerwca Poznańska Kolej Me-
tropolitalna ruszyła… i co dalej? 

— W czerwcu ruszyła na czterech 
liniach, a od września już jest ich 
pięć: do Grodziska Wielkopolskie-
go, Jarocina, Nowego Tomyśla, 
Wągrowca i Swarzędza. Ten zasięg 
stopniowo będzie rósł. W ciągu 
trzech lat pojawią się połączenia 
z Gniezna, Kościana, Rogoźna, 
Wronek i Wrześni. W Poznaniu 
pociągi PKM zatrzymują się na 13 
stacjach, nie trzeba więc docierać 
wszędzie z dworca głównego. 
A w godzinach szczytu będą jeździć 
nawet co 30 minut! Z pewnością 
docenią to codziennie podróżują-
cy do szkoły czy pracy. To przede 
wszystkim oszczędność czasu, który 
jadąc autem marnujemy w korkach. 
Na uruchamianej trasie z Pobiedzisk 
różnicę na korzyść pociągu osza-
cowano na 22 godziny w miesiącu! 
To przecież prawie cała doba… 
Czas dojazdu z Nowego Tomyśla 
do Poznania Głównego zajmuje 
niecałe 50 minut, a samochodem 
– rano do i po południu z – około 
100. Z Kórnika jedzie się 20 minut, 
a samochodem – drugi raz tyle. 
Podobnie jest w każdym przypad-
ku. Ale jeżdżąc PKM oszczędzamy 
nie tylko czas. Także pieniądze. 
Pozostając przy przykładzie dojazdu 
z Pobiedzisk, w portfelu miesięcznie 
zostaje 100 złotych, a liczono tylko 
koszt paliwa. Taniej jeździmy dzięki 
zintegrowanemu biletowi Bus-
Tramwaj-Kolej. Od zeszłego roku 
obejmuje on obszar ok. 50 kilome-
trów wokół Poznania i pokrywa się 
z siatką linii kolejowych PKM. Do-
datkowo z pociągiem będzie można 
jeździć okazując kartę PEKA, którą 
połączymy z aplikacją mobilną. To 
rozwiązania stosowane i sprawdzo-
ne w aglomeracjach zachodnioeu-
ropejskich, gdzie już dawno stawia 
się na transport zbiorowy, bo duże, 
rozlane miasta, otoczone gminami-
sypialniami zakorkowały się dużo 
wcześniej. Ale… kluczem do sukce-
su jest solidarne współfi nansowanie. 

PKM to rzeczywiście duże 
ułatwienie dla podróżnych, ale 
odzywają się też sceptycy. Słychać 
głosy, że Poznań zakorkuje się 
jeszcze bardziej, bo przejazdy 
kolejowe będą częściej zamknięte. 
Jak to rozwiązać? 

— Oczywiście infrastruktura PKM 
będzie rozbudowywana, w różnych 
obszarach. Na początku wrze-
śnia otwarto węzeł przesiadkowy 
w Swarzędzu. Na dworzec kolejowy 
można dotrzeć autobusem lub 
własnym samochodem czy rowe-
rem. Auta zostają na parkingu, dla 
rowerów jest wiata. I tak właśnie 
zachęca się podróżnych do jazdy 
pociągiem! Musi powstawać od-
powiednia infrastruktura. I takich 
węzłów powstaje coraz więcej, np. 
ostatnio w Czerwonaku, niedługo 
w Stęszewie czy Buku. Jeśli chodzi 
o bezkolizyjne przejazdy kolejowe – 
to też istotny element tego systemu. 
I nikt o nich nie zapomina. Proszę 
tylko pamiętać, że w tym przypadku 
decydentem nie jest miasto, ani 
województwo czy powiat, tylko 
PKP, czyli administracja rządowa. 
W każdym razie, kierowcy nie stoją 
już na przejeździe przed Kozie-
głowami, trwają intensywne prace 
przygotowawcze do budowy węzła 
„Grunwaldzka”, który zostanie 
ukończony do 2022 roku. W sierp-
niu br. PKP PLK zadeklarowało 
dofi nansowanie dwóch nowych 
wiaduktów na ul. Golęcińskiej i ul. 
Lutyckiej. Miasto Poznań wspólnie 
z samorządem wojewódzkim i PKP 
PLK zainicjowało projekt budo-
wy tzw. trzeciego toru pomiędzy 
stacjami Poznań Główny a Poznań 
Wschód. Czekamy na studium 
wykonalności. Mamy tam do czy-
nienia z liniami jadącymi w trzech 
kierunkach. Docelowo na stacji 
Poznań Wschód pociągi miałyby 
zatrzymywać się co 10 minut, musi 
więc powstać tam odpowiednia in-

frastruktura kolejowa. Ewentualna 
budowa wiaduktu na Starołęce też 
związana jest z planami PKP. Tam 
również rozważany jest trzeci tor. 

Transport to istotny temat, ale nie 
jedyny na styku Poznań – gminy. 
Co dzieje się w innych obszarach?

— Obszarem takiej współpracy jest 
oświata. Z wiadomych względów, 
ciężar edukacji na różnych pozio-
mach spoczywa na stolicy regionu. 
Ale oświata to konkretne, ciągle 
rosnące koszty. Ostatnia rządowa 
„deforma” kosztowała miejski 
budżet ok. 50 mln zł. A do poznań-
skich podstawówek i oddziałów 
gimnazjalnych uczęszcza ponad 
2,6 tys. uczniów na stale zamel-
dowanych w sąsiednich gminach! 
Do tego dochodzą szkoły specjalne 
i ponadgimnazjalne. Dlatego cieszę 
się, że – w ramach solidarności – 
wójtowie i burmistrzowie wspierają 
placówki, z których korzystają 
ich dzieci. Uczniowie z tych gmin 
mają gwarancję przyjęcia do 
poznańskich szkół, głównie do 
oddziałów sportowych, artystycz-
nych i integracyjnych. Za takie 
porozumienie dziękuję Jerzemu 
Lechnerowskiemu, burmistrzowi 
Kórnika oraz Janowi Brodzie, 
wójtowi Komornik. Od wielu lat 
w tej sprawie współpracujemy też 
z Rokietnicą. Wierzę, że w ich ślady 
pójdą kolejne gminy. Miasto utrzy-
muje bowiem większą liczbę miejsc 
niż potrzeba w Poznaniu, choć nie 
ma takiego obowiązku. Subwencja 
oświatowa nie starcza na pokrycie 
ponoszonych kosztów. Do edukacji 
ponadpodstawowej na uczniów 
spoza Poznania dokładamy co 
roku 40 mln zł. Jeśli mamy nadal 
utrzymywać te miejsca – a chcieli-
byśmy – to potrzebujemy wsparcia. 
Jako miasto jesteśmy otwarci na 
uczniów z innych miejscowości, ale 
okoliczne gminy i powiaty muszą 

nam w tym pomóc. Jako prezydent 
Poznania, dbam o interes miesz-
kańców, którzy płacą tu podatki. 
Nie mogę pozwolić na to, by nasze 
wydatki rosły kosztem naszych 
obowiązków wobec poznaniaków. 
To chyba zrozumiałe. 
Inny obszar to gospodarka odpada-
mi. To, czy Związek Międzygminny 
GOAP się sprawdził, jest różnie 
oceniane. Ja muszę patrzeć na jego 
funkcjonowanie przez pryzmat 
interesów poznaniaków. Pewnie 
mieszkańcy aglomeracji nie zdają 
sobie z tego sprawy, ale przez ostat-
nie 3 lata miasto Poznań dopłaciło 
do wywozu śmieci w ościennych 
gminach 45 mln zł. To ogromna 
suma! Wynika to z obowiązywa-
nia równych stawek, które można 
rozliczać tylko ramach całego 
związku. A w gminach wiejskich, 
o rozproszonej zabudowie, zbiórka 
odpadów jest po postu droższa. 
Jako miasto domagamy się więc 
zróżnicowania opłat, bo obecny 
system jest po prostu niesprawiedli-
wy. I tu odwołuję się do samorządo-
wej solidarności. Wierzę, że uda się 
dojść do porozumienia, jak stało się 
w przypadku PKM czy – zaczyna 
dziać – w kwestii oświaty. Dobrym 
przykładem jest wspomniany węzeł 
przesiadkowy „Grunwaldzka” na 
granicy Poznania i gminy Komorni-
ki. Udało się, po latach utyskiwania 
na korki i mówienia o wiadukcie. 
Miasto zawarło porozumienie 
ze starostwem, władzami gmin 
Dopiewo i Komorniki. I takiej 
współpracy życzę nam wszystkim, 
bo leży w interesie mieszkańców 
całej aglomeracji. 

Dziękuję za rozmowę.

PKM symbolem sukcesu tej kadencji
Rozmowa z Jackiem Jaśkowiakiem, prezydentem Poznania i prezesem Stowarzyszenia „Metropolia Poznań”
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rozmawiał
Sławomir Lechna
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Poznańska Kolej Metropolitalna ruszyła 10 czerwca. Na zdjęciu prezydent Jacek Jaśkowiak, wicemarszałek Wojciech Jankowiak i starosta Jan Grabkowski. 
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REKLAMA, FINANSOWANE PRZEZ KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Dlaczego został Pan samorzą-
dowcem?

— Nigdy nie myślałem o pracy pu-
blicznej, a tym bardziej politycznej. 
W 1990 roku grupa kolegów za-
proponowała mi udział w wyborach 
do Rady Miasta i Gminy Kórnik. 
Miałem wtedy 39 lat i doświadcze-
nie na stanowiskach kierowniczych. 
Zdecydowałem się i wygrałem; zo-
stałem radnym, a kilka dni później 
burmistrzem Kórnika. Wówczas 
można było łączyć te funkcje, a bur-
mistrza wybierała Rada. Zmieniło 
to zupełnie moje życie, bo mam 
wykształcenie techniczne (Politech-
nika Poznańska – Wydział Maszyn 
Roboczych i Pojazdów) i zawsze 
myślałem o pracy w fabryce jako 
inżynier.
Po dwóch kadencjach na stanowi-
sku burmistrza postanowiłem nie 
brać udziału w kolejnych wyborach. 
Chciałem wrócić do „normalnej” 
pracy, ale mając ośmioletnie 
doświadczenie w pracy samorzą-
dowej wziąłem udział w wyborach 

do Rady Powiatu Poznańskiego. 
Zostałem radnym powiatowym 
i etatowym członkiem Zarządu 
Powiatu.
Gdy w 2002 r. miały miejsce pierw-
sze bezpośrednie wybory wójtów, 
burmistrzów, wziąłem udział w tych 
wyborach i zostałem ponownie 
burmistrzem. Od tego czasu pełnię 
tę funkcję po raz czwarty (czyli 
w sumie szósty).

 Jakie cechy charakteryzują 
dobrych samorządowców?

— Umiejętność pracy w zespole 
i współpracy z mieszkańcami. Lider 
powinien mieć silną osobowość 
i wizję przekraczającą kadencję. 
Powinien szanować wszystkich 
ludzi, bez względu na ich status 
społeczny i przekonania politycz-
ne. Ważne jest zdobycie zaufania 
mieszkańców. Bardzo ważna jest 
także współpraca z Radą i niezależ-
ność polityczna. Dla mnie ważne 
jest zdanie każdego, szanuję inne 
poglądy. Udaje mi się łączyć ludzi, 

a nie dzielić; to daje satysfakcję 
i przynosi efekty w postaci wielu 
zrealizowanych wspólnie zadań. 
Ta wspólna praca w połączeniu 
z umiejętnością wykorzystania 
walorów gminy (zamek, arboretum, 
położenie przy autostradzie A2 
i drodze krajowej S11) przekłada 
się z kolei na bardzo dynamiczny 
rozwój gminy.

Co udało się zrealizować przez 
te wszystkie lata w dziedzinie 
infrastruktury, oświaty, sportu, 
kultury, rozwoju gospodarczego 
i ludzkiego gminy?

— Po roku 1990 nastąpił niesa-
mowity rozwój gospodarczy gmin. 
W szczególny sposób widać to na 
przykładzie podpoznańskich gmin, 
oczywiście również Kórnika, gdzie 
przybyło wielu inwestorów pol-
skich i zagranicznych. W naszym 
przypadku było to następstwem 
uchwalenia na początku lat 90-tych 
ub. wieku Strategii Rozwoju Gmi-
ny. Założono wówczas, że północna 

część gminy, w kierunku Poznania, 
to tereny aktywizacji gospodar-
czej. Zachodnia część gminy to 
tereny mieszkaniowe, a południo-
wa i wschodnia to tereny rolnicze 
i mieszkaniowe. Nowe fi rmy i nowi 
mieszkańcy to znaczny przypływ 
kapitału. Wysokie dochody gminy 
pozwalają realizować wiele inwe-
stycji. Przez 27 lat zrealizowano 
ich ponad 1000. Zwodociągowano 
m.in. całą gminę, w 80% zgazyfi -
kowano i w 55% skanalizowano. 
Postawiono na rozwój turystyki, 
budując promenadę nad jeziorem 
Kórnickim i ścieżki rowerowe. 
Przy naszych pięknych zabytkach: 
zamku i arboretum, zwiększyło to 
jeszcze bardziej atrakcyjność gmi-
ny. Wybudowano dwie nowe szkoły 
oraz centrum rekreacji i sportu, 
w skład którego wchodzą hala 
sportowo-widowiskowa i pływalnia. 
Te wszystkie inwestycje spowodo-
wały, że jeszcze chętniej osiedlają 
się u nas nowi mieszkańcy.

Które sukcesy są najważniejsze?

— Najważniejsze dla Kórnika 
to wybudowanie wspomnianej 
promenady, na którą mieszkańcy 
czekali 50 lat. Wzbogaciło to ofertę 
turystyczną miasta i gminy. Turyści 
z całej Polski (również z zagranicy) 
przyjeżdżają nie tylko do zamku 
i arboretum, ale spacerują również 
promenadą, której nadano imię 
Wisławy Szymborskiej, urodzonej 
w Kórniku laureatki Literackiej 
Nagrody Nobla. Z najważniejszych 
inwestycji należy wymienić również 
modernizację rynku w Kórniku oraz 
wybudowanie wspomnianego już 
kompleksu rekreacyjno-sportowe-
go „Oaza”. A inne inwestycje to: 
nowe szkoły, przedszkola, świetlice 
wiejskie, drogi, chodniki, oświe-
tlenia, zmodernizowane 2 ratu-
sze. A dlaczego dwa ratusze? Bo 
Kórnik to połączone wcześniej dwie 
miejscowości: Kórnik i Bnin, każda 
posiadająca rynek i ratusz. Obecnie 
jest to jedno miasto Kórnik, miasto, 
w którym historia przeplata się 
z nowoczesnością.
Rozmawiał Tomasz Woźniak 

Rozmowa z Jerzym Lechnerowskim, burmistrzem Kórnika, 
kandydatem do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

Udaje mi się łączyć ludzi
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– Każdą inwestycję poprzedza-
ją miesiące przygotowań: trzeba 
opracować koncepcję, przygotować 
dokumentację projektową, uzyskać 
pozwolenia i uzgodnienia, wyłonić 
wykonawcę prac – mówi Tomasz 
Łubiński, wicestarosta poznański. – 
Dlatego już dzisiaj myślimy o tym, 
co będzie realizowane za kilka lat.

Ambitne plany drogowe 
Gotowa jest dokumentacja na 

przebudowę ulicy Gromadzkiej 
w Więckowicach. Dzięki temu moż-
liwa będzie budowa kanału desz-
czowego, przebudowa nawierzchni, 
budowa chodników i ścieżki rowe-
rowej. Zakres prac obejmuje też 
odcinek za skrzyżowaniem z drogą 
wojewódzką 307 – aż do granicy 
gminy Dopiewo.

– Już w tym roku, wspólnie z mar-
szałkiem, postanowiliśmy poprawić 
bezpieczeństwo pieszych i kierow-
ców na skrzyżowaniu wojewódzkiej 
307 z naszymi drogami. Dlatego 
zlecona została budowa sygnalizacji 
świetlnej oraz wysp i azylu bezpie-

czeństwa – mówi Tomasz Łubiński. 
W planach drogowcy mają też 

wymianę nawierzchni, połączoną 
z umacnianiem poboczy na kilku 
ważnych trasach. Wśród odcinków, 
o których powiat myśli już teraz, są 
Stęszew – Trzcielin, Strumiany – 
Klony, Dopiewiec – A2, Dobieżyn – 
Piekary czy Buk – Wiktorowo.

– Chcemy też zrobić porządek 
z ulicami w miejscowościach. Koń-
czymy remont 2-kilometrowego od-
cinka w Dopiewie, na drogi w Buku 
wydaliśmy w ostatnich latach 4 mln 
zł, a w Stęszewie – niemal 1 mln zł – 
opowiada Tomasz Łubiński.

Węzły przesiadkowe i PKM
Powiat poznański, wspólnie z kil-

kunastoma gminami, realizuje też 
projekty w ramach tzw. zintegro-
wanych inwestycji terytorialnych. 
Gminy budują węzły przesiadkowe 
przy stacjach kolejowych, a powiat 
– drogi i ścieżki.

– Przykładem mogą być niemal 
pięciokilometrowa ścieżka Buk – 
Szewce, siedmiokilometrowy od-

cinek Strykowo – Rybojedzko czy 
licząca ponad trzy kilometry ścieżka 
Strykowo – Modrze – opowiada wi-
cestarosta.

Nie same węzły przesiadkowe 
mają jednak przekonać mieszkań-
ców do pozostawienia własnych 
samochodów w domach. Powiat 
współfi nansuje kursy Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej. Pociągi, 
w godzinach szczytu, kursują co 
30 minut. Szybko i bezkolizyjnie 
dowożą pasażerów do Poznania. To 
oszczędność czasu, pieniędzy i śro-
dowiska.

Mieszkania chronione 
w Lisówkach
Idea jest taka: stworzyć miesz-

kania, w których niepełnosprawni 
będą mogli nauczyć się samodziel-
nego funkcjonowania w społeczeń-
stwie. Takie miejsce do 2020 roku 
powstanie w Lisówkach.

W tym celu przebudowane i od-
powiednio wyposażone zostaną bu-
dynki szeregowe, które znajdują się 
w sąsiedztwie DPS-u w Lisówkach.

– Koszt adaptacji tych budynków 
na mieszkania chronione to niemal 
2,5 mln zł – mówi Tomasz Łubiński. 
– Otrzymaliśmy na ten cel prawie 2 
mln zł unijnego wsparcia.

Każdy domek zostanie przysto-
sowany dla minimum pięciu niepeł-
nosprawnych osób oraz opiekuna. 
Pozwoli to uzyskać rodzinną atmos-
ferę. Odpowiednio przystosowane 
zostaną pokoje, kuchnie, łazienki, 
a także tarasy. Dzięki sąsiedztwu 
DPS-u mieszkańcy będą mieli uła-
twiony dostęp do rehabilitantów, 
psychologa, a także pielęgniarek czy 
ratowników.

Dwór w Skrzynkach 
odzyska blask
Powiat kończy przygotowywania 

dokumentacji, która jest potrzebna 
do remontu Dworu w Skrzynkach. 

W latach 2019–20 roku zamierza 
wydać na ten cel 10 mln zł. W tygo-
dniu będzie to centrum konferen-
cyjno-szkoleniowe, w weekendy 
– miejsce do organizacji spotkań 
i imprez.

Nie tylko inwestycje 
Olbrzymią popularnością cieszą 

się organizowane przez powiat ak-
cje bezpłatnych szczepień. W ko-
lejce po dofi nansowania ustawiają 
się z ciekawymi pomysłami różne 
stowarzyszenia i organizacje. Po-
wiat pomaga bezrobotnym wrócić 
na rynek pracy, wspiera fi nansowo 
mieszkańców, by wymieniali stare 
piece, usuwali azbest z dachów czy 
montowali czujki czadu.

– Prowadzimy mnóstwo akcji, 
zarówno dla dzieci, młodych miesz-
kańców powiatu, tych w sile wieku, 
jak i dla seniorów – mówi Tomasz 
Łubiński. – Zależy nam na tym, by 
w powiecie poznańskim żyło się do-
brze. I chyba tak jest, skoro z roku 
na rok mieszkańców nam przyby-
wa. Red 

Powiat poznański jest na dobrej drodze
Przedstawiamy kilka najważniejszych projektów, do realizacji których przymierza się powiat poznański 
w najbliższych latach 

REKLAMA

Inwestujemy m.in.
w Buku, Dopiewie 
i Stęszewie



NR 146 / 15 PAŹDZIERNIKA 2018

6 AKTUALNOŚCI

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. 

REKLAMA, MATERIAŁ SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KKW SLD LEWICA RAZEM

REKLAMA

Nagrodę odebrał wójt Tadeusz Czajka 
podczas Gali Inwestorów Samorzą-
dowych odbywającej się w ramach 
w ramach Samorządowego Forum 
Kapitału i Finansów w Katowicach.

– Tak wysoka lokata w niezależnym 
samorządowym rankingu to podsu-
mowanie naszych gminnych działań 
i inicjatyw – mówi wójt Tarnowa Pod-
górnego Tadeusz Czajka. – Bardzo 

wysoko plasujemy się zarówno w sfe-
rze przedsiębiorczości (2. miejsce na 
1500 gmin wiejskich), jak i społecznej 
(21. miejsce), co świadczy o zrówno-
ważonym rozwoju gminy.

Ranking Sukces Mijającej Kadencji 
(2014–2018) opracowywany został 
przez prof. dr. hab. Pawła Swianie-
wicza i defi niuje sukces, który samo-
rząd osiągnął w trakcie kończącej się 

kadencji w wymiarze fi nansowym, 
ekonomicznym, infrastrukturalnym 
i społecznym. Dane niezbędne do 
opracowania rankingu zaczerpnięte 
zostały z GUS, ale także ze sprawoz-
dań budżetowych samorządów i kilku 
innych źródeł. Ostateczna pozycja 
w rankingu jest sumą wyników cząst-
kowych i najpełniej oddaje dokonania 
samorządu w mijającej kadencji.ARz 

Gmina Tarnowo Podgórne zajęła II miejsce wśród 1500 
gmin wiejskich w rankingu Sukces Kadencji 2014–2018 
przygotowanym przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”

Sukces Kadencji

Marszałek województwa wielkopol-
skiego Marek Woźniak poinformo-
wał o przyznaniu gminie Tarnowo 
Podgórne kwoty 6,5 mln zł, jako 
refundacji kosztów rewitalizacji pa-
łacu Jankowice.

Przypomnijmy gmina ubiegała się 
o dofi nansowanie rewitalizacji pałacu 
w Jankowicach. Wniosek, mimo że 
znajdował się na szczycie listy, został 
przez marszałka odrzucony. Gmina od 
tej decyzji się odwołała do sądu, ale jed-
nocześnie – nie czekając na rozstrzy-
gnięcie procedury – przeprowadziła 

remont pałacu pokrywając jego koszty 
(20 mln zł) z własnego budżetu. 

– Decyzja o samodzielnej realiza-
cji tego zadania była w pełni słusz-
na, pałac Jankowice od kilku mie-
sięcy służy mieszkańcom, zwłaszcza 
seniorom i uzdolnionej muzycznie 
młodzieży – podkreśla wójt Tarno-
wa Podgórnego Tadeusz Czajka. 
– Jednocześnie bardzo się cieszę, 
że ostatecznie otrzymaliśmy ze-
wnętrzne dofi nansowanie. Te środki 
pomogą w realizacji kolejnych za-
planowanych inwestycji. ARz 

Dofi nansowanie 
na pałac Jankowice
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Wykonawcą robót jest fi rma Zakład 
Usług Remontowo Budowlanych 
„REMBUD” Dariusz Szewczyk z Tu-
liszkowa. Wartość zamówienia wynie-
sie 4.809.541,83 brutto. Na ogłoszone 
postępowanie o udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego wpłynęło 6 ofert. 

Zakres prac obejmuje budowę 
dwukondygnacyjnego budynku 
administracyjnego w zabudowie 
wolnostojącej, niepodpiwniczonego 
z dachem płaskim w formie bryły 
zbliżonej do kwadratu o łącznej po-
wierzchni 985,58 m2. W obiekcie 
zlokalizowano pomieszczenia biuro-
we, socjalne oraz higieniczno – sani-
tarne, jak również komunikacyjne 
dla pracowników oraz klientów. 

Poziom przyziemia to przestrzeń 
dla funkcjonowania Ośrodka Po-
mocy Społecznej, poziom piętra to 
pomieszczenia pracowników Straży 
Gminnej, biuro prawnika i redakto-
ra gazety gminnej oraz przestrzeń 
biurowa pod przyszłe potrzeby 
lokalowe. Budynek posiada wy-
dzieloną kotłownię gazową obsłu-

gującą wszystkich użytkowników. 
Zasilanie w media z sieci infrastruk-
tury technicznej zlokalizowanych 
w ulicy Młyńskiej. Obok budynku 
głównego wybudowany zostanie 
wolnostojący garaż dla dwóch sa-
mochodów osobowych będących na 
wyposażeniu Straży Gminnej z po-
mieszczeniem gospodarczym. Pro-
jektowany garaż realizowany będzie 
w technologii tradycyjnej, wyposa-
żony tylko w instalację elektryczną.

Inwestycja zlokalizowana będzie 
na działkach nr 699/3 i 699/4 w Ko-
mornikach przy ulicy Młyńskiej 15, 
których powierzchnia całkowita wy-
nosi 2 419,00 m2.

Termin wykonania prac ustalono 
do dnia 29.11.2019 r. w tym:

•  do 30.10.2019 r. – zakończenie 
robót budowlanych,

•  do 29.11.2019 r. – zgodnie 
z umową wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia wraz 
z uzyskaniem decyzji o pozwole-
nia na użytkowanie.

Dzięki tej inwestycji zwolnią się 
pomieszczenia w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Komornikach zajmo-
wane obecnie przez pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Uzy-
skane pomieszczenia planuje się 
przeznaczyć na dodatkowe gabinety 
lekarskie. Red 

Dla OPS i straży
Wójt gminy Komorniki Jan Broda 11 października podpisał 
umowę na budowę budynku administracyjnego dla Ośrodka 
Pomocy Społecznej i Straży Gminnej

JANKOWIAK
Wojciech

Nr 1 do Sejmiku

REKLAMA
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Wójt gminy Komorniki Jan Broda 
podpisał umowę na przebudowę 
ulicy Poznańskiej w Chomęcicach – 
droga powiatowa nr 2412P.

Zadanie dotyczy budowy obu-
stronnych chodników, kanalizacji 
deszczowej oraz nowej nawierzchni 
bitumicznej na odcinku ok. 1,2 km 
na drodze powiatowej nr 2412P. Re-
alizacja tego zadania możliwa jest 
dzięki podjętej przez Radę Gminy 

Komorniki uchwale o przejęciu za-
dania publicznego oraz podpisane-
mu na jej podstawie porozumieniu 
ze Starostwem Poznańskim.

Umowa fi nansowana będzie 
przez gminę Komorniki. Wyko-
nawcą robót budowlanych jest 
spółka Strabag Sp. z o.o. Wartość 
zamówienia wyniesie 6.298.185,11 
PLN, a termin realizacji ustalono 
do 10.01.2020 r. Red 

Remont Poznańskiej

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

REKLAMA, MATERIAŁ SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KKW SLD LEWICA RAZEM

Okolicznościowy dyplom wręczyli 
starosta poznański Jan Grabkow-
ski, który objął patronat honorowy 
nad plebiscytem, a także członek 
zarządu powiatu Piotr Zalewski 
i redaktor naczelny „Naszego Gło-
su Poznańskiego” Sławomir Lech-
na. Jan Grabkowski wyraził dumę 
z możliwości wspólnej pracy z lau-
reatem plebiscytu na rzecz powiatu 
i jego mieszkańców.

– Jestem pełen podziwu i szacun-
ku dla osób oddających krew, Stasiu 
– ty ratujesz życie! Działalność ta 
jest niezwykle ważna, wiem co krew 
znaczy, bo sam się o tym przekona-
łem, to dar życia. Tym bardziej jest 
mi przyjemnie pogratulować takie-
go wyróżnienia – mówił starosta Jan 
Grabkowski.

Do startu do Rady Powiatu Po-
znańskiego laureata namówił Piotr 
Zalewski, szef stowarzyszenia 
„Niezależni dla Powiatu”, który 
wspólnie z Markiem Lisem, radnym 
i przewodniczącym Komisji Zdro-
wia i Polityki Społecznej, nadal ak-
tywnie go wspierają.

– Pamiętam pierwsze nasze spo-
tkanie, w którym uczestniczyła żona 
Stasia. Okazało się, że właśnie ro-
dzina jest ogromnym wsparciem dla 
niego, a często motorem do działa-
nia na rzecz innych. I zostało to do-
cenione. Bardzo się cieszę i serdecz-
nie gratuluję takiego wyróżnienia 
– powiedział Piotr Zalewski.

– Szanujemy samorządy, pracę 
samorządowców i radnych na rzecz 
poprawy życia na terenie, w któ-

rym działają – mówił red. Sławomir 
Lechna. – Dlatego zainicjowaliśmy 
w 2012 roku plebiscyt, w którym 
zaproponowaliśmy Czytelnikom, 
by ocenili radnych różnych szczebli 

samorządowych – rad gmin i miast, 
powiatu poznańskiego i sejmiku. 
Chcemy wskazywać i promować po-
zytywne osoby, wzorce – osoby zaan-
gażowane w rozwój naszego regionu.

A taką osobą jest SuperRad-
ny’2018 Stanisław Woźniak, wice-
przewodniczący Komisji Promocji 
Rady Powiatu Poznańskiego i członek 
Komisji Rewizyjnej, który nie kryjąc 
wzruszenia podziękował za wszystkie 
oddane na niego głosy czytelnikom 
„Naszego Głosu Poznańskiego”.

– Jeszcze do tej pory nie mogę 
uwierzyć, że to mnie wybrano Su-

perRadnym, bo wielu innych pra-
cuje pewnie więcej, ale to na mnie 
zagłosowali czytelnicy – mówił 
Stanisław Woźniak. – To plebiscyt, 
w którym decydują czytelnicy, na co 
nie miałem wpływu, więc nagroda 
jest tym bardziej cenna, poza tym 
konkurencja była naprawdę duża. 
O wygranej poinformował mnie 
zastępca starosty Tomasz Łubiński, 
który zadzwonił rano, następnego 
dnia po rozstrzygnięciu plebiscytu, 
mówiąc „Stasiu, Ty jesteś dobry 
człowiek i zasłużenie wygrałeś!” By-
łem mile zaskoczony. Moja działal-

ność związana jest z pracą na rzecz 
innych. Wszystko co robię, czynię 
z myślą o mieszkańcach powiatu. 
Zawsze kieruję się dewizą: słucham, 
działam, pomagam –dodał Stani-
sław Woźniak.

Stanisław Woźniak ma 61 lat. 
Mieszka w Murowanej Goślinie. 
Jest żonaty, ma dwoje dzieci, zdobył 
wykształcenie średnie techniczne, 
jest bezpartyjny. To rencista i spo-
łecznik. Od 29 lat jest prezesem Klu-
bu HDK PCK „Gośliniacy”, który 
współtworzył 32 lata temu. Był ko-
ordynatorem 202 akcji zbiorowego 
poboru krwi, dzięki którym ponad 
600 osób zarejestrowało się w ban-
ku szpiku osób niepełnosprawnych. 

– Dla potrzebujących oddałem 70 
litrów krwi, a cały nasz klub, który 
obecnie zrzesza 265 osób, ponad 7 
tysięcy litrów krwi – zdradza. – By-
łem organizatorem i wolontariu-
szem 21 akcji poboru krwi w fi nale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Przez trzy kadencje pełniłem 
funkcję ławnika w Sądzie Rejono-
wym i Okręgowym w Poznaniu.

Za działalność społeczną został 
odznaczony Krzyżem Ofi cerskim 
Orderu Odrodzenia Polski oraz in-
nymi odznaczeniami.

Stanisław Woźniak 21 paździer-
nika będzie kandydował ponownie 
do Rady Powiatu Poznańskiego 
(jest numerem 1 na liście stowarzy-
szenia Niezależni dla Powiatu).

– Jeśli poparcie wyborców po-
zwoli, to będę wspierał działania 
dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, 
ochrony środowiska, edukacji i kul-
tury – dodaje.

Uczestnicy uroczystości podkre-
ślali, że wyróżniony został człowiek 
niesamowicie zaangażowany w pra-
cę na rzecz swojej „małej ojczyzny” 
jako radny powiatowy, ale przede 
wszystkim jako działacz PCK oraz 
osoba bliska ludziom, jak również 
pracowity, otwarty i serdeczny czło-
wiek.

– Z serca pomagam – puentuje 
Stanisław Woźniak. Red

został nagrodzony!
W starostwie odbyła się uroczystość, podczas której nagrodziliśmy laureata plebiscytu SuperRadny’2018 
Stanisława Woźniaka, radnego powiatu poznańskiego i prezesa Klubu HDK PCK „Gośliniacy” 

SuperRadny2018SSuperuperRRadnyadny20182018

Na zdjęciu Stanisław 
Woźniak z Janem 
Grabkowskim, 
Piotrem Zalewskim 
i Sławomirem Lechną.

SuperRadny’2018
Stanisław Woźniak: 
– Zawsze kieruję się 
dewizą: słucham, 
działam, pomagam 
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SWARZĘDZ

REKLAMA

Swarzędzkie Centrum Historii 
i Sztuki utworzone zostało w daw-
nym budynku remizy strażackiej 
przy ul. Bramkowej, przystoso-
wanym do celów muzealnych 
w ramach projektu Budżetu Oby-
watelskiego Swarzędza na 2017 
rok. Inwestycja – w dużej mierze 
sfi nansowana z pozyskanych przez 
Gminę Swarzędz środków z Unii 
Europejskiej – (2,3 mln zł) jest od-
powiedzią na potrzebę stworzenia 
w gminie miejsca prezentującego 
historię i różnorodność kulturalną 
Swarzędza. 

Uroczyste otwarcie centrum 
odbyło się 20 września 2018 r. 
Burmistrz Swarzędza Marian 
Szkudlarek serdecznie powitał licz-
nych gości – m.in. posłów Bożenę 
Szydłowską i Stanisława Kalem-
bę, starostę Jana Grabkowskiego, 
radnych z przewodniczącą Rady 
Miejskiej w Swarzędzu Barbarą 
Czachurą, członków Komitetu Ho-
norowego Obchodów 380-lecia 
Swarzędza, przedstawicieli Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Swarzędz-
kiej oraz wszystkich swarzędzan 

– darczyńców, którzy ekspozycję 
muzealną znakomicie wzbogacili 
przekazanymi przez siebie ekspo-
natami i pamiątkami. Szczególnym 
gościem był Honorowy Obywatel 
Swarzędza Aleksander Doba, który 
stawił się na Bramkowej, a jakże!, ze 
swym słynnym kajakiem – pogrom-
cą oceanów. Pan Aleksander obie-
cał uzupełnić ekspozycję muzeum 
jakimś swoim eksponatem. Jakim? 
Na razie to niespodzianka, choć 
wiadomo, że kajak już by się tu nie 
zmieścił... 

Serdeczne słowa podziękowania 
burmistrz Marian Szkudlarek skie-
rował też do wszystkich osób, któ-
rych starania i wysiłek przyczyniły 
się do powstania centrum. Starosta 
Grabkowski gratulując osiągnięcia 
podkreślił, że zarząd Metropolii Po-
znań wspiera wszelkie działania słu-
żące gromadzeniu, ochronie oraz 
promowaniu duchowego i material-
nego dziedzictwa kulturowego re-
gionu. Antoni Kobza, regionalista, 
znawca naszej historii, przypomniał 
dzieje starań o utworzenie w Swa-
rzędzu miejsca gdzie wiedza i pa-

miątki, tradycja i historia, byłyby 
w nowoczesny, przystępny sposób 
udostępniane wszystkim zaintere-
sowanym. Ważnym wątkiem w było 
też wystąpienie Alicji Kobus ze 
Związku Gmin Żydowskich w Po-
znaniu, która podkreśliła jak waż-
na jest pamięć o wielokulturowości 
Swarzędza, o tworzących jego histo-
rę Żydach, ewangelikach i Romach. 

Po symbolicznym przecięciu wstę-
gi kierownik SCHiS Julia M. Dymi-
trowska-Koch, zaprosiła gości do 
zwiedzania i opowiedziała o szczegó-
łach przygotowanej ekspozycji. 

Wystawa stała w dużej mierze 
poświęcona jest stolarstwu – wizy-
tówce Swarzędza. Do dyspozycji 
zwiedzających pozostaje kilkusta-
nowiskowa Strefa Stolarza. W jej 
części multimedialnej przy stanowi-
sku leap motion można zbudować 
wirtualny mebel oraz poznać nazwy 
(także gwarowe) oglądanych narzę-
dzi stolarskich. Druga część to hi-

storyczna ekspozycja prezentująca 
fragment autentycznego warsztatu 
z początku XX w., katalogi wysta-
wowe z targów meblowych, szyldy 
swarzędzkich rzemieślników czy 
dyplomy mistrzowskie. 

Dużą atrakcją jest makieta, na 
której zwiedzający może podświe-
tlić ważniejsze punkty Swarzędza 
i odszukać swój dom. Interaktywna 
mapa z kolei pozwoli porównać mia-
sto sprzed lat ze stanem obecnym. 

Zasiadając w fotelu kina Rusał-
ka, które pamiętają starsi swarzę-
dzanie, udamy się na nocną prze-
jażdżkę wokół Ratusza z początku 
XX w. Natomiast gdy otworzymy 
okiennice Wirtualnych Okien, do-
wiemy się, jak mieszkańcy spędzali 
wolny czas na przestrzeni ostatnich 
stu lat. Ze strefy Wielokulturowości 
można wysłać elektroniczną pocz-
tówkę prezentującą nas samych 
jako pierwszych mieszkańców mia-
sta z XVII w. 

Ponieważ SCHiS znajduje się 
w starej strażnicy, nie mogło zabrak-
nąć akcentu nawiązującego do hi-
storii budynku. Na wejściu wita nas 
animowany strażak zjeżdżający po 
poręczy. Dalej zwiedzający mają oka-
zję wcielić się w jego postać i ugasić 
wirtualny pożar szalejący w wieży. 

Na tych, którzy przywykli do 
tradycyjnej formy muzeum, cze-
kają gabloty z bogatymi zbiorami 
i postery opowiadające o historii 
miasta. W Wirtualnych Książkach 
natomiast przeczytamy o ważnych 
postaciach regionu, powstaniu wiel-
kopolskim, II wojnie światowej oraz 
historii swarzędzkiego harcerstwa. 

Spacer po SCHiS umilą wielkofor-
matowe archiwalne pocztówki i zdję-
cia na ścianach. Planowana jest syste-
matyczna rozbudowa wystawy stałej 
i organizacja wystaw czasowych. 

Wkrótce rozpoczną się także 
lekcje muzealne skierowane do 
uczniów. MW

A to historia!
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki 
już zaprasza do zwiedzania!

Swarzędzkie Centrum Historii 
i Sztuki, ul. Bramkowa 6, Swa-
rzędz, tel. 61 279 85 94, admini-
stracja@muzeum-swarzedz.pl 
www.muzeum-swarzedz.pl 
godziny otwarcia: wt.–pt. 10–17 
sb., nd. 14–18, wstęp bezpłatny. 
Ostatnie wejście na ekspozycję 
godzinę przed zamknięciem. 
Grupy powyżej 10 osób prosimy 
o kontakt w celu rezerwacji. 
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12 CZERWONAK

REKLAMA

Jak podsumowałby Pan swoją 
pierwszą kadencję?

— Z dumą mogę powiedzieć, że 
zrealizowałem mój program i nie 
zawiodłem nadziei oraz oczeki-
wań mieszkańców. Nasza gmina 
zmieniła się przez te cztery lata. 
Wiele zaniedbanych miejsc nabrało 
koloru i służy mieszkańcom jak 
choćby zrewitalizowany Plac Zie-
lony w Czerwonaku, Wodny Plac 
Zabaw w Koziegłowach, odnowiony 
dworzec w Czerwonaku, gdzie 
od września działa fi lia Wydziału 
Komunikacji. Dzięki determinacji 
udało się z pożytkiem dla mieszkań-
ców całej gminy zakończyć bardzo 
źle przygotowaną i niedoszacowaną 
przez mojego poprzednika budowę 
Centrum Kultury i Rekreacji, które 
dziś jest naszą wizytówką.

A co z drogami, bo najczęściej to 
one są najważniejsze dla miesz-
kańców?

— Cieszę się, że Rada Gmi-
ny zaakceptowała mój pomysł 
wieloletniego programu budowy 
dróg, który został skonsultowa-
ny z mieszkańcami wszystkich 
sołectw, z radami sołeckimi oraz 

gminnymi radnymi. Ten plan to tak 
naprawdę umowa społeczna pomię-
dzy mną, a mieszkańcami, którą 
konsekwentnie realizujemy. Dlate-
go za mojej kadencji zwiększyłem 
nakłady na inwestycje drogowe, 
z 6 do 12 milionów złotych. Przez 
minione cztery lata ze środków 
zewnętrznych pozyskaliśmy w ten 
sposób prawie 40 milionów złotych. 
To zdecydowanie więcej niż mój 
poprzednik przez całe 24 lata. Cały 
czas budujemy wewnętrzne połą-
czenia drogowe między poszcze-
gólnymi miejscowościami, abyśmy 
mogli poruszać się po gminie nie 
korzystając z ulicy Gdyńskiej. 
Powstał już łącznik Nowe Osiedle 
w Kicinie z Czerwonakiem. Rozpo-
czynamy budowę łącznika Szkolna 
w Czerwonaku – św. Wojciecha/ 
Jana Pawła II w Koziegłowach. I nie 
zwalniamy tempa. 

Czy gmina Czerwonak miała 
problemy z reformą systemu 
oświaty?

— Dzięki współpracy z rodzicami, 
dyrektorami szkół i nauczycielami 
byliśmy dobrze przygotowani do 
zmian w oświacie. Za swój najwięk-
szy sukces w tej dziedzinie uważam 

zwiększenie, aż o ponad 500, liczby 
miejsc w przedszkolach. Niebawem 
otworzymy kolejne przedszkole, 
które będzie częścią Kompleksu 
Edukacyjno-Sportowego na granicy 
Czerwonaka, Kicina i Koziegłów. 
W jego skład wejdzie również 
szkoła, która rozwiąże problem jed-
nozmianowości w placówce w Ko-
ziegłowach, a także dwa boiska. 
W tym jedno z zapleczem lekkoatle-
tycznym. Poza tym rozwinęliśmy 
infrastrukturę w innych szkołach. 
W Owińskach wybudowaliśmy 
długo oczekiwaną, nowoczesną salę 
sportową, a w Bolechowie-Osiedlu 
boisko wielofunkcyjne wraz z czte-
rotorową bieżnią lekkoatletyczną.

Czy tak duże inwestycje wpłynęły 
na fi nanse gminy?

— Warto właśnie podkreślić, że 
mimo tych rekordowych w historii 
naszej gminy nakładów, zmniej-
szyliśmy zadłużenie w stosunku do 
tego, które było na początku kaden-
cji. Przy okazji, dziękuję wszystkim 
mieszkańcom gminy Czerwonak 
za cenne uwagi, ciekawe pomysły 
oraz współpracę podczas realizacji 
różnorodnych zadań.
Rozmawiał Tomasz Woźniak

Dynamiczny rozwój jest widoczny
Rozmowa z Jackiem Sommerfeldem, wójtem gminy Czerwonak
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STĘSZEW

TAK!TAK!Tlista nr 2

ArkadiuszJanusz

Agnieszka TeodorMarek

Monika

Kandydaci do Sejmiku

REKLAMA

Koniec kadencji to doskonała 
okazja do podsumowań. Jakie 
Pana zdaniem były minione 
cztery lata? 

— Muszę przyznać, że to była bar-
dzo pozytywna kadencja, budująca. 
W Radzie Miejskiej Gminy nie było 
przepychanek. Dominowała mery-
toryczna dyskusja, która zaowoco-
wała wieloma dobrymi decyzjami 
dla gminy.

No właśnie, bardzo wiele udało 
się zrobić pod względem inwe-
stycyjnym. Proszę przypomnieć 
największe przedsięwzięcia.

— To przede wszystkim hala wido-
wiskowo – sportowa w Stęszewie 
i budynek szkoły w Jeziorkach. 
Koszt każdego z tych obiektów to 
ponad 10 milionów złotych. Gene-
ralnie minione cztery lata to olbrzy-
mi front robót w wielu dziedzinach, 
a mimo to gmina nie jest zadłu-
żona. Jej sytuacja fi nansowa jest 
stabilna. To duży plus. Kieruję duże 
słowa podziękowań do radnych, bo 
dzięki ich merytorycznej postawie 
łatwiej było pracować i odnosić suk-
cesy. Dziękuję także sołtysom – bez 
ich zaangażowania nie udałoby się 
pozyskać aż 24 milionów złotych 
z programów unijnych i krajowych 
na realizację 35 zadań. Przypomnę, 
że zajęliśmy trzecie miejsce w Wiel-

kopolsce pod względem zdobytego 
dofi nansowania.

Hala w Stęszewie i szkoła w Je-
ziorkach to sztandarowe inwesty-
cje, ale przecież nie jedyne…

– Cieszyć może, że w mieście 
i wioskach powstało wiele nowych 
nawierzchni ulic i chodników. 
Utwardzenie uzyskało aż 17,8 km 
dróg (koszt: 18 mln 291 tys. zł), po-
wstało 4,5 km chodników (1,4 mln 
zł), tłuczniem utwardzono prawie 
27 km dróg (ok. 4,3 mln zł). 12,6 
mln zł przeznaczyliśmy na remonty 
i doposażenie szkół. Wykonaliśmy 
27,5 km kanalizacji sanitarnej za 
kwotę 10,3 mln zł i 5,5 km kanali-
zacji deszczowej (2,7 mln zł). Ku-
piliśmy samochód ciśnieniowy do 
konserwacji kanalizacji za ok. 1,7 
mln zł. Na remonty świetlic i innych 
budynków użyteczności publicznej 
przeznaczyliśmy 1 milion 141 tys. 
zł. Rekreacja, siłownie plenerowe 
i place zabaw to kolejne 800 tys. 
zł. Na parkingi i mosty wydaliśmy 
7,5 mln zł. Wybudowaliśmy ok. 5 
km ścieżek pieszo-rowerowych za 2 
miliony 767 tysięcy złotych. 

Padają bardzo duże kwoty. Ile 
zatem wynosi budżet gminy?

— W minionych czterech latach 
stale wzrastał. W 2014 roku wyno-

sił 48 milionów złotych, a w 2018 
aż 82 mln zł. 

Wspominał Pan o radnych, któ-
rzy go wspierali w pracy na rzecz 
mieszkańców. Przypomnijmy, 
kto zasiadał w Radzie Miejskiej 
Gminy Stęszew?

— W kolejności alfabetycznej są to: 
Hübner Jolanta, Jóźwiak Andrzej, 
Kempa Zenon, Krawczyk Zbi-
gniew, Krupa Jarosław, Pospieszny 
Ryszard, Potrawiak Mirosław, 
Raczkiewicz Mikołaj, Sikorska 
Barbara, Słoma Hanna, Sobolewski 
Tomasz, Szafrański Piotr, Szcze-
szek Iwona, Trojanowski Marian 
i Wszędybył Danuta. Skupialiśmy 
się na pozyskiwaniu dotacji z Unii 
Europejskiej i realizowaliśmy 
wiele inwestycji. To dzięki ich pracy 
i zaangażowaniu, ich rzeczowo-
ści, konsekwencji i prawdziwemu 
oddaniu gminnym sprawom udało 
się podejmować ważne decyzje 
i realizować zadania, które zmie-
niają oblicze gminy dla dobra jej 
mieszkańców. 

Jakie są najważniejsze zadania na 
najbliższe lata?

— Należy przede wszystkim kon-
tynuować to co zostało rozpoczęte. 
W minionym czasie przygotowy-
waliśmy dokumentację pod kolejne 

inwestycje, co sprawia, że będą 
one realizowane w przyszłym roku 
i kolejnych latach. Dotyczy to m.in. 
ścieżek pieszo – rowerowych, np. 
wzdłuż drogi wojewódzkiej Stęszew 
– Dymaczewo. Pozyskaliśmy ponad 
18 milionów złotych na budowę 
węzłów przesiadkowych i ścieżek 
pieszo rowerowych w Stęszewie 
i Strykowie. Realizacja nastąpi 
w najbliższych latach. Wspólnie 
z fi rmą Inea rozprowadzamy po 
gminie światłowód – najpierw do 
szkół, a docelowo z szybkiego inter-
netu będą mogli skorzystać wszyscy 
chętni mieszkańcy. 
Chcemy kontynuować tak zwane 
tematy „miękkie”, czyli propozycje 
wydarzeń dla mieszkańców m.in. 
w hali czy plenerze, nagradzać zdol-
nych uczniów, pielęgnować pamięć 
historyczną, szczególnie że mamy 
jubileusze 100-lecia odzyskania 
niepodległości i wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego. 

Jeśli chodzi o tematykę zdrowot-
ną, to mamy na terenie gminy 
podstację pogotowia ratunkowego 
wyposażoną w nowy samochód. 
Pozostaje kwestia uzyskania przez 
przychodnię Medicor kontraktów 
z NFZ na usługi lekarzy specjali-
stów na najbliższe lata. Budynek 
przychodni jest po kompleksowym 
remoncie, jest duży i specjaliści mo-
gliby przyjmować popołudniami. 
Poza tym wspieramy – i będziemy 
to dalej robić – policję, jednostki 
straży pożarnej, kluby i stowarzy-
szenia zrzeszające różne grupy 
społeczne. 
Mamy też tereny aktywizacji gospo-
darczej pod inwestycje, które w mo-
mencie oddania ekspresowej S5 
staną się bardzo atrakcyjne. Dobry 
dojazd to bowiem szansa na biznes. 
Trwają negocjacje z potencjalnymi 
inwestorami i przygotowywanie 
terenów do sprzedaży. 
Rozmawiał Sławomir Lechna

Rozmowa z Włodzimierzem Pinczakiem, burmistrzem gminy 
Stęszew, na temat kończącej się kadencji samorządu

Pod znakiem inwestycji

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

 



NR 146 / 15 PAŹDZIERNIKA 2018

14 KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Wyróżnienie jest przyznawane za 
wybitne osiągnięcia w kreowaniu 
ładu przestrzennego i rozwoju sa-
morządności terytorialnej. 

– Możemy być wzorem dla in-
nych samorządów. Łącząc siły 
pod szyldem Stowarzyszenia Me-
tropolia Poznań dajemy naszym 
mieszkańcom nowoczesny tabor 
i szybki transport – mówił Jan 
Grabkowski, starosta poznański, 
wiceprezes zarządu Stowarzy-
szenia, który wraz z Wojciechem 
Jankowiakiem, wicemarszałkiem 

Wielkopolski odebrał w Warsza-
wie nagrodę.

Poznańska Kolej Metropolitalna 
funkcjonuje od czerwca tego roku. 
Obecnie na pięciu trasach (z Pozna-
nia do Grodziska Wielkopolskiego, 
Jarocina, Nowego Tomyśla, Wą-
growca i Swarzędza) pociągi kursu-
ją w szczycie nawet co pół godziny. 
Do 2021 roku w sieci połączeń znaj-
dą się również Gniezno, Kościan, 
Rogoźno, Wronki i Września. To 
przedsięwzięcie pozwala oszczędzić 
czas i zadbać o środowisko oraz 

promuje ideę nowoczesnego, zrów-
noważonego transportu. Ponadto, 
dzięki powstającym w gminach wę-
złom przesiadkowym, współfi nan-
sowanym przez powiat poznański, 
mieszkańcy regionu mogą łatwo 
i wygodnie przemieszczać się mię-
dzy miejscowościami. 

– Podjęliśmy się tego projektu nie 
dla nagród, lecz dla naszych miesz-
kańców. Niemniej, cieszy mnie, że 
nasze wspólne, lokalne działania znaj-
dują uznanie na ogólnopolskiej arenie 
– stwierdził Jan Grabkowski. KW

Ruszyła dopiero kilka miesięcy temu, a już została wyróżniona. 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań otrzymało nagrodę im. Jerzego 
Regulskiego za Poznańską Kolej Metropolitalną w kategorii „Idea”

Niemal 5.500 kamizelek odblasko-
wych otrzymają pierwszoklasiści 
i ich opiekunowie z 17 gmin po-
wiatu poznańskiego podczas te-
gorocznej, siedemnastej już edycji 
akcji „Bezpieczny pierwszoklasi-
sta”. Pierwsze odblaski rozdał Jan 
Grabkowski, starosta poznański, 
w Szkole Podstawowej w Koziegło-
wach oraz w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Murowanej Goślinie. Do 
końca października trafi ą one już 
do wszystkich uczniów klas pierw-
szych. W ciągu minionych lat ponad 
60.000 elementów odblaskowych 
zostało przekazanych najmłodszym 
uczestnikom ruchu drogowego, jak 
i dorosłym mieszkańcom powiatu. 

– Dzieci wiedzą, że odblaski zna-
cząco wpływają na poprawę bez-
pieczeństwa pieszych, rowerzystów 
i kierowców. Często też same mówią 
o tym rodzicom. Chcemy, aby malu-
chy dawały przykład starszym, przy 

okazji przekazywania kamizelek 
przypominamy więc też o zasadach 
poruszania się na drodze, a także 
mówimy o działaniu czujki tlenku 
węgla – mówił Jan Grabkowski. 
Akcja prowadzona jest przez Staro-

stwo Powiatowe, Komendę Miejską 
Policji i Komendę Miejską Państwo-
wej Straży Pożarnej w Poznaniu. Co 
roku w 78 szkołach podstawowych 
na terenie powiatu poznańskiego 
odbywają się spotkania z pierwszo-
klasistami, podczas których prze-
kazywane są im odblaski, a dzieci 

dowiadują się, jak bezpiecznie po-
ruszać się po ulicach. 

W ubiegłym roku powiat przezna-
czył 3,7 mln zł na kwestie związane 
z bezpieczeństwem publicznym, 
głównie na modernizację remiz OSP, 
remont i budowę komisariatów. Pod-
czas corocznego pikniku „Bezpiecz-
ni w powiecie” strażacy z 36 jedno-
stek OSP otrzymują specjalistyczny 
sprzęt – np. piły spalinowe, pompy 
szlamowe czy prądownice i węże.

– Przez minione lata przezna-
czyliśmy na bezpieczeństwo 13 
milionów złotych! – mówił starosta 
poznański. I przypomina, że wła-
śnie rusza też kolejna edycja kon-
kursu „Czujka tlenku węgla może 
uratować Twoje życie”, współor-
ganizowana przez starostwo oraz 
poznańskich strażaków. Do tej pory 
zwycięzcom przekazano 650 czujek 
czadu. Więcej informacji na stronie 
www.powiat.poznan.pl KW

Trzy spojrzenia badawcze oraz trzy 
ujęcia tematu dotyczącego zwycię-
skiego powstania wielkopolskiego 
zostały przedstawienia podczas de-
baty „O powstaniu wielkopolskim 
z perspektywy Krakowa, Warszawy 
i Poznania” w Hotelu Bazar w Po-
znaniu. Wzięli w niej udział prof. 
Tomasz Nałęcz, historyk reprezen-
tujący środowisko warszawskie, 
krakowski prof. Andrzej Chwalba 
oraz przedstawiciel kręgu poznań-
skiego – prof. Waldemar Łazuga. 
Spotkanie to jest jednym wielu wy-
darzeń organizowanym przez po-
wiat poznański dla upamiętnienia 
stulecia bohaterskiego zrywu. 

Moderatorem dyskusji był naj-
wybitniejszy dziś badacz powstania 
wielkopolskiego, prof. Janusz Kar-
wat, który stwierdził: – Powstanie 
wielkopolskie wybuchło w odpo-
wiednim momencie i w odpowied-
nim zostało zakończone. 

– Musimy przekonać mieszkań-
ców Krakowa czy Warszawy, że 
nasza historia jest bardzo ważna. 
Warto podkreślać, iż zryw który miał 
miejsce w Poznaniu, w Wielkopol-
sce, był zwycięski, że był wyjątkowy – 
wskazywał natomiast prof. Łazuga.

– Zdaję sobie sprawę z tego, że 
w Poznaniu pojawiały się pretensje 
o to, że Piłsudski nie udzielił pomo-
cy powstańcom, ale wówczas nie 
miał armii, która mogłaby wesprzeć 
Wielkopolan – przypomniał z kolei 
prof. Nałęcz. 

Po dyskusji przyszedł czas na pyta-
nia z sali. Jeden z uczniów, śledzących 
całe wydarzenie dzięki bezpośredniej 
transmisji internetowej, zadał istotne 
pytanie dotyczące większej popu-
larności przegranych powstań nad 
wygranym wielkopolskim. – Lubimy 
historie heroiczne i martyrologiczne. 
W powstaniu wielkopolskim nie zgi-
nął żaden wódz, nie było też wielkiej 
bitwy. Nie wytworzył się więc mit wo-
kół tego zwycięskiego zrywu – stwier-
dził profesor Chwalba. 

Jan Grabkowski, starosta po-
znański, jeden z gospodarzy spotka-
nia, podsumował debatę. – To były 
wspaniałe dwie godziny. Przyznam, 
że nie uczestniczyłem jeszcze w tego 
typu wydarzeniu, w trakcie którego 
nikt nie wyszedł. A tak właśnie było 
dzisiaj w Hotelu Bazar, co pokazuje, 
że kwestie wolności i niepodległości 
stanowią priorytetowe wartości dla 
wszystkich.

To nie jedyne wydarzenie orga-
nizowane przez powiat poznański, 
nawiązujące do setnej rocznicy 
wybuchu powstania. W Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu odbył się 
finał konkursu wiedzy o powsta-
niu dla uczniów szkół ponadpod-
stawowych. – Organizujemy też 
wycieczki do Muzeum Powstań-
ców Wielkopolskich w Lusowie. 
Korzystają z nich uczniowie szkół 
prowadzonych przez powiat po-
znański. JSJ

Bezpieczni pierwszoklasiści Debata o powstaniu

PKM została wyróżniona 
prestiżową nagrodą
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Starosta poznański Jan Grabkowski i wicemarszałek Wielkopolski 
Wojciech Jankowiak odebrali nagrodę dla PKM w Warszawie. 

Tylko w tym roku 
wydano ponad 60 tys. 
zł z budżetu powiatu 
na zakup elementów 
odblaskowych 
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W tym miesiącu zostanie otwarte 
Centrum Kształcenia Praktyczne-
go w Swarzędzu. Jego powstanie 
to niewątpliwie Pański sukces. 

— Na otwarcie CKP z niecierpli-
wością oczekuje przede wszystkim 
społeczność szkolna. W Zespole 
Szkół numer 1 w Swarzędzu, w bu-
dynku przeznaczonym dla 650 osób 
uczyło się ich ponad 1000. Teraz 
nauczyciele i uczniowie zyskają 
komfortowe, nowoczesne sale dy-
daktyczne i pracownie. Natomiast 
jego powstanie to odpowiedź na 
potrzeby rynku. Dzięki naszym 
staraniom szkolnictwo branżowe 
przez ostatnie lata zyskiwało na 
popularności, czego efektem jest 
ogromne zainteresowanie młodzie-
ży szkołami zawodowymi, a także 
fi rm, które poszukują wysoko 
wykwalifi kowanych pracowników. 

Niemniej, to dzięki zabiegom po-
wiatu udało się pozyskać niebaga-
telną dotację z Unii Europejskiej.

— Tak, z funduszy unijnych 
uzyskaliśmy 16 mln zł dofinan-
sowania, a całość kosztowała 34 
mln zł! Dzięki dofinansowaniu 
powstało 18 pracowni do prak-
tycznej nauki zawodu, wyposażo-
nych na prawdziwie europejskim 
poziomie. Jest także część gastro-
nomiczno -hotelarska z miejscami 
noclegowymi oraz pracownia dia-
gnostyczna z kanałem do obsługi 
pojazdów. 

Inwestycja w Swarzędzu to nie 
jedyna oświatowa inwestycja 
w powiecie w ostatnim czasie?

— Wkrótce zakończy się remont 
i rozbudowa szkoły w Murowanej 
Goślinie. Tam z kolei powstanie no-
woczesny gmach z m.in. salami dy-
daktycznymi, pracownią gastrono-
miczną, halą sportową, zapleczem 
oraz pomieszczeniami sanitarnymi 
i technicznymi. W istniejącym bu-
dynku przewidziano przygotowanie 
np. pracowni hotelarskiej z recepcją 

i treningowym pokojem, gdzie 
młodzież będzie uczyć się profesjo-
nalnie ścielić łóżka. Wszystko za 15 
mln zł. 

Wszystko to składa się na nieba-
gatelne kwoty. 

— Nie oszczędzamy na młodzieży 
– nakłady na edukację w powiecie 
poznańskim wynoszą w tym roku 
ok. 120 mln zł. Wierzymy, że dobre 
przygotowanie młodych ludzi do 
wejścia na rynek pracy jest priory-
tetem, w który warto inwestować. 
Rozwijamy bazę oświatową, ale 
też promujemy programy współ-
pracy placówek z potencjalnymi 
pracodawcami. To daje obopólne 
korzyści – kierunkowo wykształceni 
absolwenci od razu znajdują zatrud-
nienie. Rozmawiała Pola Wodniak

***
Jak się buduje nowoczesny
 i bezpieczny powiat przedstawiamy 
na zdjęciach.

Kształcenie zawodowe to sukces na starcie. O otwarciu najnowocześniejszego w Polsce Centrum 
Kształcenia Praktycznego rozmawiamy z Janem Grabkowskim, starostą poznańskim

W powiecie poznańskim uczymy 
na europejskim poziomie

Filia Wydziału Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powiato-
wego została otwarta w Czerwo-
naku i jest szóstą taką placówką 
w powiecie poznańskim. Dzięki 
temu mieszkańcy nie muszą 

dojeżdżać do Poznania, aby 
np. zarejestrować pojazd. Filia 
w Swarzędzu obsługuje nawet 50 
tys. klientów rocznie, co poka-
zuje, że jest to dogodne dla nich 
rozwiązanie.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Owińskach może pochwalić się 
wyjątkową siedzibą w zespole po-
cysterskim oraz otaczającym go 
Parkiem Orientacji Przestrzen-
nej. Do tej pory powiat zainwe-
stował w kompleks 40 mln zł. 

W pobliżu placówki znajduje się 
kościół p.w. św. Mikołaja, który 
dzięki dotacji udało się ochronić 
od ruiny. Na renowację zabyt-
ków powiat przeznaczył 1,5 mln 
zł w tym roku, a łącznie ponad 
5 mln zł od początku kadencji. 

Komisariat w Dopiewie jest 
jednym z najnowocześniejszych 
w Polsce. W jego budowę powiat 
zainwestował 1 mln zł, nato-

miast na realizację zadań pod 
hasłem „Bezpieczny powiat” 
przeznaczył w ostatnich latach 
13 mln zł, m.in. na moderniza-

cję komisariatów, doposażanie 
jednostek OSP czy przekazy-
wanie odblasków pierwszokla-
sistom.

Centrum Kształcenia Prak-
tycznego przy Zespole Szkole 
nr 1 w Swarzędzu, zbudowane 
za 34 mln zł, będzie kształcić 
młodych mieszkańców powiatu 
poznańskiego na prawdziwie 

europejskim poziomie. Dzięki 
wysokim standardom i warun-
kom nauczania absolwenci szkół 
branżowych są poszukiwani na 
rynku pracy ze względu na swe 
umiejętności praktyczne. 

Ulica Grunwaldzka w Plewiskach przeszła w 2017 r. 
gruntowną modernizację za 12 mln zł, z czego 2/3 
pochodziło ze środków powiatu. Budżet Zarządu 
Dróg Powiatowych przekroczył w tym roku rekor-
dowe 100 mln zł, co pozwoliło rozpocząć np. prze-
budowę 7 km odcinka drogi Zalasewo-Kleszczewo 
czy prace na trasie Gądki-Szczodrzykowo. 

Poznańska Kolej Metropolitalna funkcjonuje od 
czerwca 2018 r. Obecnie na pięciu trasach (z Pozna-
nia do Grodziska Wielkopolskiego, Jarocina, Nowe-
go Tomyśla, Wągrowca i Swarzędza) pociągi kursują 
w szczycie nawet co pół godziny. Do 2021 roku w sieci 
połączeń znajdą się również Gniezno, Kościan, 
Rogoźno, Wronki i Września. Jednocześnie, dzięki 
powstającym zintegrowanym węzłom przesiadko-
wym podróżowanie staje bardziej komfortowe. 
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Promocje jesienne
rozpoczęte!

STIHL MS 170
Pilarka spalinowa
STIHL MS 170

699,-

Moc: 1,2 kW/1,6 KM
Prowadnica: 35 cm
Ciężar: 4,1 kg

STIHL BG 56
Dmuchawa spalinowa

PROMOCJA

STIHL BG 56

1049,-

Ciężar: 4,1 kg
Maks. wyd. turbiny: 730 m³/h

P

STIHL MSE 141 C-Q
Pilarka elektryczna
STIHL MSE 141 C

499,-

Moc: 1400 W
Prowadnica: 35 cm
Ciężar: 4,1 kg

REKLAMA

Autoryzowany Dealer Firmy Stihl i Viking Secret Garden Paweł Mankiewicz

Buk
ul. Szarych Szeregów 1

tel. 061-8949 535

Kościan
ul. Gostyńska 3

tel. 065-5121 928

Szamotuły
ul. Sportowa 87
tel. 504 185 737

Rokietnica
ul. Szamotulska 16

tel. 506 491 005

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz.U.2018.121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono 

wykaz nieruchomości położonej na terenie gminy, przeznaczonej do wydzierżawienia 

– bezprzetargowo – na wniosek dotychczasowych dzierżawców, tj. cz. działki 47/29 

z obrębu Strykowo ul. Parkowa 7a.

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 20 października 2018 r.20 października 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.

Program „Ja w internecie” realizo-
wany przez Fundację Legalna Kul-
tura skierowany jest do dorosłych 
mieszkańców (od 25 roku życia), 
aby zwiększyć ich umiejętności po-
ruszania się w sieci, nauczyć bez-
piecznego korzystania z internetu 
i wzmocnić pozycję na rynku pracy. 

W 100% jest on fi nansowany 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Działanie 3.1 „Działania szkolenio-
we na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”. 

Istotnym elementem szkoleń jest 
przygotowanie mieszkańców do 
korzystania z usług publicznych on-
line (np. załatwianie spraw urzędo-
wych, składanie wniosków o 500+), 
nauczenie swobodnego poruszania 
się w portalach społecznościowych, 
czy wykorzystywania Internetu we 
własnej działalności biznesowej. 

W każdej grupie tematycznej 
będzie mogło wziąć udział maksy-
malnie 12 osób. Szkolenia zostaną 
przeprowadzone w wymiarze co 
najmniej 12 godzin zegarowych na 

jeden moduł tematyczny. Tematy 
szkoleń są dopasowane do potrzeb 
mieszkańców.

Obszary tematyczne szkoleń to:
• Rodzic w internecie,
• Mój biznes w sieci,
• Moje fi nanse i transakcje w sieci,
•  Działam w sieciach społeczno-

ściowych,
•  Tworzę własną stronę interneto-

wą (blog).
Udział mieszkańców w szkole-

niach jest całkowicie bezpłatny. Re-
krutacja uczestników zaplanowana 
jest na koniec 2018 roku, a rozpoczę-
cie szkoleń na początek 2019 roku.

W ramach zadania zostaną zaku-
pione również komputery przeno-
śne, które pozwolą uczestnikom na 
sprawną naukę. Ponadto dla każdej 
osoby będą zapewnione materiały 
szkoleniowe, a na koniec kursu każ-
dy z kursantów otrzyma certyfi kat 
ukończenia szkolenia.

Szczegóły dotyczące harmono-
gramów oraz miejsc, w których od-
bywać się będą szkolenia podane 
zostaną wkrótce. PP

Ja w internecie
Gmina Komorniki, jako jedna z 19 gmin z Wielkopolski, 
otrzymała granty w kwocie 67.200 zł na bezpłatne szkolenia dla 
mieszkańców w programie „Ja w internecie”

Tematy szkoleń są 
dopasowane do po-
trzeb mieszkańców

Trwa głosowanie na projekty w te-
gorocznym Budżecie Obywatelskim 
Gminy Komorniki. Do tej pory swoje 
głosy oddało prawie 900 mieszkań-
ców. Władze gminy Komorniki zachę-
cają do udziału w głosowaniu na naj-
lepszy projekt zgłoszony do Budżetu 
Obywatelskiego Komorniki 2019.

Przypominamy, że uczynić to na-
leży do 22 października 2018 r.

Głosować można za pomo-
cą platformy komorniki.budzet-
obywatelski.org lub drogą tradycyjną 
papierową, w wybranych punktach. 
Opisy projektów, na które można od-
dać swój głos można znaleźć na stro-
nie Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Komorniki. W tym roku wspólnie 
zadecydujecie na co wydać 600 tys. 
złotych! Red

5 projektów zgłoszonych w ramach 
I edycji Budżetu Inicjatyw Społecz-
nych 2019 w gminie Tarnowo Pod-
górne będzie się ubiegać o głosy 
mieszkańców. Głosowanie odbywać 
się będzie do 25 listopada.

Można głosować dwojako. Trady-
cyjnie – za pomocą papierowej kar-
ty (jest dostępna na gminnej stronie 
internetowej www.tarnowo-pod-
gorne.pl w zakładce Budżet Inicja-
tyw Społecznych oraz w punktach 
głosowania: w Wydziale Obsługi 
Klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne przy ul. Poznańskiej 115 
oraz we Filii Urzędu w Przeźmie-
rowie, w Pasażu przy ul. Rynkowej 
75C. Można również wybrać drogę 
elektroniczną za pomocą formula-

rza on-line, uruchomionego w dniu 
głosowania, (ta możliwość jest do-
stępna dla posiadaczy Karty Miesz-
kańca).

– Kolejna edycja Budżetu Inicja-
tyw Społecznych cieszy się dużym 
zainteresowaniem – mówi Tadeusz 
Czajka, wójt gminy Tarnowo Pod-
górne. – Tym razem pomysłodawcy 
muszą bardzo aktywnie zabiegać 
o głosy mieszkańców, bo łączna 
wartość zgłoszonych projektów to 
ponad 65 tys., a w gminnym budże-
cie jest zagwarantowane 25 tys. zł. 

Zgodnie z regulaminem głoso-
wać mogą pełnoletni mieszkańcy 
gminy Tarnowo Podgórne. Można 
oddać jeden głos na jeden wybrany 
projekt. ARz 

Głosuj i decyduj!

Walka o głosy w BIS

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Podróżując do pracy czy do szko-
ły korzystamy z różnych środków 
transportu. Często jest to trudne, 
dlatego decydujemy się na podróż 
samochodem, który dowiezie nas 
prosto do celu. W efekcie coraz bar-
dziej zatłoczone są ulice oraz pogar-
sza się stan środowiska. 

Na terenie gminy Stęszew w ra-
mach WRPO 2014–2020, Poddzia-
łanie 3.3.3. Wspieranie strategii 
niskoemisyjnej w tym mobilność 
miejska w ramach ZIT dla MOF Po-
znania będzie realizowany w latach 
2018-2020 projekt pn.: „Budowa 
systemu zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych przy stacji kolejo-
wej w Stęszewie i przystanku kolejo-
wym w Strykowie zlokalizowanych 
na terenie gminy Stęszew.” Projekt 
jest realizowany w partnerstwie 
z Powiatem Poznańskim.

W wyniku jego realizacji powsta-
ną na terenie gminy Stęszew dwa 
węzły przesiadkowe oraz ścieżki 
rowerowe. 

W ramach węzła w Stęszewie 
planowana jest budowa parkingu 
dla samochodów osobowych w sys-
temie „parkuj i jedź” – 142 miejsca 
postojowe oraz wykonanie miejsc 

parkingowych dla rowerów. W ra-
mach projektu realizowana będzie 
również budowa chodnika i ścieżki 
rowerowej, wykonane zostaną urzą-
dzenia towarzyszące i infrastruk-
tura niezbędna do obsługi podróż-
nych.

W Strykowie planowane jest wy-
konanie parkingu dla samochodów 
osobowych w systemie „parkuj 
i jedź”– 50 miejsc postojowych oraz 
wykonanie miejsc parkingowych dla 
rowerów. Zostanie również przebu-
dowana ul. Kolejowa, planowany 
jest remont ul. Lipowej, wykonane 
zostaną urządzenia towarzyszące 

i infrastruktura niezbędna do obsłu-
gi podróżnych.

Powiat Poznański jest odpowie-
dzialny za realizację ścieżek rowe-
rowych do węzła Strykowo przy 
drogach powiatowych tj.nr 2451 
Strykowo–Modrze o dł. 3,2 km oraz 
nr 2450P Rybojedzko–Strykowo – 
na dł. 10,55 km.

Powstałe w ramach projektu 
ścieżki rowerowe mają zachęcić 
mieszkańców do korzystania z ro-
werów oraz transportu zbiorowego, 
bezpiecznie komunikując miejsco-
wości ościenne z węzłem przesiad-
kowym. 

Węzły przesiadkowe ułatwią 
podróżowanie pojazdami indywi-
dualnymi, a następnie pozwolą na 
zamianę tych środków transpor-
tu na transport zbiorowy. Bardzo 
ważnym czynnikiem, który ma 
przyczynić się do zwiększenia licz-
by przewożonych pasażerów kole-
ją, jest planowane uruchomienie 
transportu gminnego opartego na 
dowożeniu pasażerów do węzłów 
przesiadkowych. Realizacja projek-
tu pozwoli na ograniczenie szkodli-
wej emisji dwutlenku węgla i popra-
wę stanu środowiska oraz zwiększy 
atrakcyjność podróżowania środka-

mi komunikacji publicznej. Projekt 
przyniesie także poprawę komfortu 
oraz bezpieczeństwa podróżnych. 
Korzyścią płynących z realizacji 
tego projektu będzie integracja róż-
nych środków transportu, skrócenie 
czasu dojazdów do pracy i szkoły, 
a także zwiększenie udziału przejaz-
dów transportem publicznym. 

„Projekt współfi nansowany 
z Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020”.
Red

Dwa węzły i ścieżki
W Stęszewie i Strykowie powstaną węzły przesiadkowe i ścieżki rowerowe
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3 października na konferencji 
poświęconej Budżetowi Obywa-
telskiemu na rok 2019 burmistrz 
gminy Swarzędz Marian Szkudla-
rek przedstawił zwycięskie projekty. 
Oto one:

Projekt główny: 
•  Swarzędzkie Gwiezdne Wrota – 

obserwatorium astronomiczne 
– otrzymał 3280 głosów. 

Projekty lokalne: 
1.  Ulice: Szparagowa, Wiosenna 

i Rolna w Paczkowie (doku-
mentacja) – 1795 głosów.

2.  Boisko wielofunkcyjne w Ra-
bowicach (dokumentacja) – 
1135 głosów.

3.  Budowa przedłużenia ścieżki 

rowerowej (dokumentacja) – 
1135 głosów. 

Projekty dodatkowe: 
1.  Projekt rodzinnego placu gier i za-

baw w Gruszczynie 1790 głosów.

2.  Adaptacja terenu Ośrodka 
Kultury (dokumentacja) 758 
głosów.

3.  Plac rekreacyjno-wypoczynko-
wy w Wierzenicy 748 głosów.

4.  Swarzędzcy Patroni – 590 gło-
sów.

Przypomnijmy, że na przyszło-
roczny Budżet Obywatelski Gminy 
Swarzędz przeznaczono 1,5 mln 
złotych. Burmistrz Marian Szkudla-
rek podkreślił, że od kolejnej edycji 
kwota przeznaczona do rozdyspo-
nowania w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Gminy zostanie zwięk-
szona do 2,5 mln zł i dodatkowo 
obejmie projekty miękkie. 
MW 

Gwiezdne Wrota 
Na przyszłoroczny Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz 
przeznaczono 1,5 miliona złotych 

Projekt Swarzędzkie Gwiezdne 
Wrota – obserwatorium astrono-
miczne – otrzymał 3280 głosów. 

Prestiżową nagrodę odebrała Anita Stellmaszyk, prezes spółki Tar-
nowskie Termy. 

Tarnowskie Termy podczas tego-
rocznej gali Kongresu Turystyki Pol-
skiej otrzymały nagrodę w kategorii 
Turystyczna Usługa Roku 2018 
w ogólnopolskim konkursie Fo-
rum Biznesu oraz Biznes i Trendy 
w Rzeczpospolitej. 

Konkurs miał na celu wyłonienie 
najbardziej atrakcyjnych, nowa-
torskich i przyjaznych dla turystów 
produktów turystycznych oraz po-
pularyzację inicjatyw regionalnych 
i lokalnych, których efektem jest 
tworzenie produktów turystycznych 
cenionych i lubianych wśród szero-
kiego grona klientów.

To już drugie, obok tytułu najlep-
szego obiektu w powiecie poznań-

skim, wyróżnienie, dzięki któremu 
został doceniony szczególny, kame-
ralny charakter obiektu oraz przy-
jazna atmosfera tworzona przez 
obsługę w myśl motta Tarnowa Pod-
górnego: „Poziom wyżej-poziom 
bliżej”. 

– Wyjątkowym doznaniom pod-
czas kąpieli w ciepłych wodach 
termalnych już niedługo będzie to-
warzyszył niebanalny zapach i kra-
jobraz – mówi Anita Stellmaszyk, 
prezes spółki Tarnowskie Termy. – 
Pagórki otaczające termy obsadza-
my waśnie lawendą, aby stworzyć 
niepowtarzalne miejsce relaksu. Już 
niedługo nutą Prowansji powieje 
w sercu Wielkopolski... Red

Żarnowiec to mała miejscowość 
o dużych walorach rekreacyjnych 
i turystycznych. Mieszka tu na stałe 
11 osób, ale w ostatnią sobotę paź-
dziernika zjeżdżają tam dziesiątki 
amatorów jazdy rowerem i biegania 
po leśnych duktach i polnych dro-
gach ze sporym przewyższeniem. 
Cross Duathlon Żarnowiec obej-
muje: 3 km biegu, 12 km jazdy ro-
werem, 4,5 km biegu. Trasę można 
pokonać samodzielnie lub w sztafe-
cie, w której jeden zawodnik biega, 
a drugi jeździ rowerem.

Start w sobotę 27 października 
2018 r. Już po raz trzeci zawody or-
ganizuje GOSiR w Dopiewie. 

– Będzie można zdrowo się zmę-
czyć i poczuć dreszcz emocji. Biega-
nie po stromych pagórkach w lesie, 
po drewnianych schodach, jazda 
rowerem po górach piasku dajemy 
w pakiecie startowym. Zapraszamy 
rodziny zawodników do kibicowa-
nia, a dzieciom gwarantujemy opie-
kę i ciekawą zabawę w strefa dziecka 
– mówi Marcin Napierała pomysło-
dawca i organizator zawodów. 

Zapisy na „III Cross Duathlon 
Żarnowiec” odbywają się poprzez 
stronę internetową www.duathlon-
zarnowiec.pl . Tam również można 
znaleźć więcej szczegółów na temat 
tej imprezy. Tomasz Knij

Tarnowskie Termy 
nagrodzone

Cross Duathlon 
Żarnowiec
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Minęło ponad 30 lat kiedy to nisko-
budżetowy fi lm podbił serca widzów 
na całym świecie. Nikt nie wierzył 
w sukces tej produkcji. Nawet sam 
producent fi lmu stwierdził, że jedy-
ne pieniądze, które można na nim 
zarobić to te, które otrzyma z tytułu 
odszkodowania w przypadku spale-
nia taśmy fi lmowej.

Życie jednak cały czas zaskakuje 
i to w najbardziej niespodziewany 
sposób. Dirty Dancing, bo o tym 
fi lmie mowa (polski tytuł „Wirujący 
Seks”), kosztował niespełna 6 milio-
nów dolarów, a osiągnięte zyski już 
dawno przekroczyły 170 milionów. 

Miłosnej historii Frances „Baby” 
Houseman oraz młodego i pełnego 
pasji tancerza Johnny’ego nie trze-
ba chyba nikomu przedstawiać. 
Mimo że fi lm jest dostępny od kilku 
dekad, jego fabuła wciąż porusza, 
bawi i zdobywa nowych fanów.

Z okazji 30 rocznicy premiery 
tego fi lmu, twórcy przedstawie-
nia Dirty Dancing Music & Dance 
Show przygotowali dla miłośników 
tej opowieści nie lada gratkę. Histo-
ria dwójki bohaterów zakochanych 
tak w tańcu, jak i w sobie ożyła i zo-
stała opowiedziana na nowo. Przed-
stawienie okazało się hitem na skalę 
ogólnopolską i nadal jest wystawia-

ne publiczności w całym kraju. Do 
tej pory wystawione było prawie 40 
razy. W tym w Warszawie w Teatrze 
Muzycznym Roma aż 12 razy, za-
wsze gromadząc komplet widzów 
na widowni.

– Wszyscy znamy wielkie prze-
boje, które pojawiły się w fi lmie, 
układy taneczne i choreografi e 
także nie są dla nikogo niczym 
nowym. Dlatego postanowiłem 
zebrać wszystkie utwory z Dirty 

Dancing, nawet te które słychać 
dosłownie kilkanaście sekund 
w fi lmie i zaprezentować wszystko 
w pełnej wersji śpiewane na żywo 
przez specjalnie powołany na tę 
okazję zespół – Dirty Band. Całości 
widowiska dopełnia 30-osobowy 
zespół tancerzy, którzy do każdego 
z utworów prezentują znane z fi lmu 
układy choreografi czne. Na potrze-
bę Dirty Dancing Music & Dance 
Show powstała również scenogra-
fi a, która utrzymana jest w klima-
cie fi lmu. Na niemal dwie godziny 
przenosimy widzów do roku 1963. 
To muzyczno-taneczna podróż, 
podczas której nikt nie będzie się 
nudzić... – mówi reżyser spektaklu 
Jacek Lisewski. 

Kolejny spektakl „Tribute to Dirty 
Dancing” odbędzie się już 31 paź-
dziernika w Sali Ziemi MTP w Po-
znaniu. Bilety do nabycia na www.
tixer.pl oraz www.ebilet.pl. JL

„Wirujący Seks” zawładnie Poznaniem ostatniego dnia października. Spektakl 
odbędzie się w Sali Ziemi. Mamy dla Czytelników trzy dwuosobowe zaproszenia!

Tribute to Dirty Dancing 
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• Mamy dla Czytelników trzy 
dwuosobowe zaproszenia! 
Jak je zdobyć? Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilety

Mieszkańcy gminy Swarzędz 
w internetowym głosowaniu zdecy-
dowali, że w czerwcu zobaczą i usły-
szą Sławomira, który zdobył prawie 
28% wszystkich głosów.

Zgodnie z zapowiedzią, bur-
mistrz Marian Szkudlarek wraz 
z dyrektorem Ośrodka Kultury 
w Swarzędzu Filipem Przepiórą – 
przed kilkoma dniami przedstawili 
gwiazdy przyszłorocznych Dni Swa-
rzędza. Oto one:

Szczegółowe wyniki sondy przed-
stawiają się następująco:

•  Sławomir – 563 głosy – 27,76%
•  Lady Pank – 337 głosów – 

16,62%
•  Golec uOrkiestra – 293 głosy – 

14,45%
•  Ewa Farna – 276 głosów – 

13,61%
•  Wilki – 180 głosów – 8,87%
•  Kaliber 44 – 166 głosów – 8,19%
•  Dawid Kwiatkowski – 116 gło-

sów – 5,72%
•  Natalia Schroeder – 97 głosów 

– 4,78%.
Organizatorzy dziękują za udział 

w głosowaniu. Do zobaczenia na 
Dniach Swarzędza! tr, ok

Sławomir 
w Swarzędzu
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Zachwyceni będą nie tylko miłośni-
cy jazzu, ale wszyscy, którzy kochają 
muzykę. To jedno z tych wydarzeń, 
których zwyczajnie nie można sobie 
odpuścić.

Wbrew obiegowej opinii, jazz 
nie trafi ł do Polski na falach słu-
chanego po kryjomu Radia Wolna 
Europa. Pierwsze polskie jazzowe 
utwory powstawały już pod koniec 
lat XX-stych ubiegłego wieku. Wy-
bitni kompozytorzy tacy jak Henryk 
Wars, Jerzy Petersburski czy bra-
cia Artur i Henryk Gold zasłuchani 
w płytach zza oceanu czy z Berlina 
tworzyli hity na potrzeby fi lmu, 
kabaretów, teatrów i rewii, a także 
na zamówienie coraz liczniejszych 
wytwórni płytowych takich jak Co-
lumbia czy Syrena Record. W ten 
sposób do 1939 roku powstały ty-
siące kompozycji i nagrań z udzia-
łem wybitnych instrumentalistów 
oraz śpiewaków i aktorów. Druga 
Wojna Światowa przekreśliła ży-
ciorysy, przerwała ciągłość i zakoń-
czyła okres „prosperity” młodego 
polskiego show biznesu, ale nie bez-
powrotnie! 

Wybitny pianista Marcin Masec-
ki razem z Janem Emilem Młynar-
skim powołali do życia zespół odwo-
łujący się do starej tradycji polskich 

orkiestr jazzowych międzywojnia. 
W repertuarze Jazz-Bandu zna-

lazły się utwory swingowe, w więk-
szości nieznane. Nie zabraknie też 
kilku wyjątkowych tang, z których 
autorstwa polscy kompozytorzy 
znani byli na całym świecie. Całe 
przedsięwzięcie skupione jest wo-

kół ducha postaci Adama Astona – 
najwybitniejszego przedwojennego 
polskiego śpiewaka rozrywkowego 
oraz Henryka Warsa – najważniej-
szego polskiego przedwojennego 
pianisty, aranżera i kompozytora. 
Marcin z Jankiem niejako rekom-
pensują stracone szanse całego 

pokolenia polskich artystów roz-
rywkowych, którzy w rozkwicie pro-
sperity musieli uciekać, walczyć, gi-
nąć, emigrować osierocając polską 
muzykę rozrywkową w niepoweto-
wany sposób. Aranżacje Marcina 
i głos Janka nadają całości zupełnie 
nowy oddech, czyniąc tę muzykę ak-
tualną i użytkową, do tańca i wzru-
szeń. JL

Już 25 października w poznańskiej Auli UAM zaprezentuje się najgorętszy zespół ostatniego roku Jazz Band 
Młynaski – Masecki. Dla Czytelników mamy trzy dwuosobowe zaproszenia!

Jazz Band wystąpi w Auli UAM
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• Mamy dla Czytelników trzy 
dwuosobowe zaproszenia! 
Jak je zdobyć? Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl .

• 25.10.2018, godzina: 18:30, 
Poznań / Aula UAM, 
• Bilety w cenie od 59 do 139 
złotych. 
• Bilety do nabycia na www.tixer.pl 
oraz www.ebilet.pl.
Skład zespołu:
•  Jan Emil Młynarski – śpiew, 

bandżola, 
•  Marcin Masecki – pianino,
•  Tomasz Duda – saksofon 

altowy, klarnet, 
•  Michał Fetler – saksofon alto-

wy, klarnet, 
•  Jarosław Bothur – saksofon 

C-melody, klarnet, 
•  Piotr Wróbel – suzafon, 
•  Jerzy Rogiewicz – perkusja.

Zdobądź bilety

O koncercie
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Zapraszamy na turniej kopa dporto-
wego o Puchar Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne. Turniej odbędzie się 
w sali sportowej w Baranowie, przy 
ul. Wypoczynkowej 93 – 21 paź-
dziernika od 13.00. Zapisy do 12.45 
w sali gimnastycznej.

Klasyfi kacja drużynowa, par 
i indywidualna. Dla uczestników 
turnieju przygotowano nagrody 
i puchary. Organizatorem jest Wiel-
kopolska Liga Kopa Sportowego 
z siedziba w Borku Wielkopolskim. 
Jerzy Piaskowski

Zagrajmy 
w kopa

REKLAMA? 
ZADZWOŃ! 

 691-895-296

Publiczność mogła podziwiać 
współpracę między jeźdźcami 
a końmi podczas ponad 90 prze-
jazdów. Stawką konkurencji fi -
nałowych był Puchar Sołtysa Wsi 
Zakrzewo i Puchar Wójta Gminy 
Dopiewo. Wcześniej odbyły się ry-
walizacje jeździecko – końskich du-
etów w kilku kategoriach.

Najtrudniejsza była rywalizacji 
o „Puchar Wójta”. Wzięło w niej 
udział 13 zawodników. Zaplanowa-
ne tu były 2 przejazdy dla każdego 
zawodnika. Najpierw odbyły się 
kwalifi kacje. Awans do fi nałowej 
rozgrywki dawało bezbłędne poko-
nanie wyznaczonego parkanu, czyli 
trasy z przeszkodami. Bezkonku-
rencyjny okazał się Patryk Lembicz 
na Kalimsie. Tuż za nim uplasował 
się Piotr Frąckowiak na Darli. Me-
dalową stawkę zamknęła Zofi a Un-
drych na Diablo Gran. O „Puchar 
Sołtysa” walczyło 19 zawodników. 
Najlepsza okazała się Elżbieta Gre-
ser na Artemidzie, na drugi stopień 
podium wskoczyła Zofi a Undrych 
na Diablo Gran, a na miejscu III 
sklasyfi kowano Agatę Ziemniarską 
na Polarisie R.

Weronika Pawlak, sędzia zawo-
dów: – Wszystkich zawodników, 
w każdej konkurencji, obowiązują 
sztywne zasady. Liczy się szybkość 
przejazdu, ale i bezbłędność. Cho-
dzi o pokonanie parkuru w oparciu 
o rozstawione na placu przeszkody, 
a także o to, by podczas skoku nie 
zrzucić belki. Błąd oznacza punk-
ty karne. Parkury liczą od 9 do 12 
przeszkód. Przed każdą konkuren-
cją zawodnicy mogą zapoznać się 
z trasą i kolejnością przeszkód, któ-
re mają do pokonania.

Piotr Frąckowiak, Stajnia Rudki 
k. Ostroroga: – Konie lubią skakać 
przez przeszkody, jeśli są odpowied-
nio przygotowywane do startów 
– od źrebaka. Najlepiej zaczynać 
skoki, gdy koń ma 3-4 lata. Jeżeli 
koń popełni błąd i odmówił skoku 

przez przeszkodę albo strąci belkę, 
to winę ponosi zawodnik. Dziś mam 
zaplanowane dwa starty. Najpierw 
na Rawelli, która miała 3-letnią 
przerwę, bo źrebiła, Potem na Dar-
li, która jest w lepszej formie i z tym 
startem wiążę większe nadzieje. 

Natalia Hoffmann, dżokejka 
z Lubonia: – Prędkość mnie uspo-
kaja. Startowałam dziś na kucu 
walijskim o imieniu B-food Bounty 
A-Z. Mój konik, mimo że ustępuje 
konkurentom pod względem wiel-
kości, jest niezwykle szybki. Pokazał 
się z jak najlepszej strony i za to go 
uwielbiam. 

Mikołaj Hoffman, ojciec Natalii: 
– Córka wygrała swoją konkuren-
cję. Zawsze jestem z niej dumny, 
bez względu na miejsce, na jakim 
ukończy zawody. Tu liczą się umie-
jętności, ale i szczęście. 

Alina Dziamska, dżokejka z Kie-
krza: – Dla mnie najważniejsza jest 
relacja miedzy jeźdźcem a koniem. 
Trenuję od 2 lat z Pegazem, który 
jest 12-letnim ogierem. Myślę, że 
dobrze się rozumiemy. To są na-
sze trzecie zawody. Startowaliśmy 
wcześniej razem na Woli i w Gąsa-
wach koło Szamotuł. Lubię jazdę 
konną i emocje, jakie towarzyszom 

startom. Zaczynałam jeździć konno 
4 lata temu, miałam 11 lat. Fajnie 
byłoby zdobyć kiedyś puchar, na ra-
zie zbieram doświadczenia. 

Henryk Ziółek, właściciel „Stajni 
Cwał”: – Zawody otwarte zorganizo-
waliśmy po raz pierwszy. Formuła się 
sprawdziła, wzięli w nich udział re-
prezentanci 10 stajni, więc od 2019 
r. chcemy organizować je regularnie, 
2 razy w roku. W okolicy Zakrzewa 
są dobre, leśne tereny do uprawiania 
jeździectwa, dlatego przeniosłem tu 
4 lata temu stajnię z Lubonia. Jeżdżę 
konno od 37 lat, przez 21 lat zajmo-
wałem się zajeżdżaniem koni w Sie-

rakowie i w Danii. Obecnie zajmuję 
się głównie treningiem, choć od 
czasu do czasu zdarza mi się wziąć 
udział w zawodach. W tym roku wy-
startowałem na Diaradzie z naszej 
stajni w zawodach na poznańskiej 
Woli, gdzie zająłem pierwsze miej-
sce na 104 startujących. Już dziś 
zapraszam na kolejną jeździecką im-
prezę, do Zakrzewa.

Stajnia Cwał z Zakrzewa zorganizowała 22 września „Zawody konne w skokach przez przeszkody” 

Cwał z pucharami w Zakrzewie
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Piotr Frąckowiak na 
Darli wyskakał drugie 
miejsce w walce.

Alina Dziamska 
z Pegazem.

Natalia Hoffmann na 
B-food Bounty A-Z podczas 
jazdy honorowej. 

Patryk Lembicz na Kalim-
sie był bezkonkurencyjny 

– otrzymał puchar z rąk 
wójta gminy Dopiewo.
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– Cieszę się, że dziedzictwo Hipolita 
Cegielskiego, które promujemy od 
20 lat, będziemy świętować podczas 
Wielkiej Gali Koncertowej – mówi dr. 
Marian Król, twórca-założyciel Towa-
rzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Od-
będzie się ona 20 października o godz. 
17 w Auli Nova Akademii Muzycznej 
im. Ignacego Jana Paderewskiego. Za-
proszeni są wszyscy mieszkańcy Po-
znania i Wielkopolski. Wstęp wolny!

Będziemy świadkami świato-
wej premiery orkiestrowej Hymnu 
20-lecia Towarzystwa im. H. Ce-
gielskiego – Pieśni „Labor Omnia 
Vincit”. Usłyszymy na żywo ever-
greeny muzyki klasycznej, takie jak 
np.: Wielki Polonez Es-dur op. 22 
i „Życzenie” F. Chopina (popularny 
motyw „Gdybym ja była słonecz-
kiem na niebie…”); „Va pensiero” 
z opery „Nabucco”; słynny Polo-
nez K. Ogińskiego – „Pożegnanie 
Ojczyzny” czy Walc z Serenady na 
smyczki op. 2 M. Karłowicza. 

Wielka Gala Koncertowa 20-lecia 
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskie-
go, wpisze się w obchody 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości. Uwydat-
ni to „Marsylianka Wielkopolska”.

W ten jedyny wieczór zagrają dla 
nas artyści sygnowani marką Aka-
demii Muzycznej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego; Orkiestra Kameral-
na „Poznańskie Smyczki”, a zaśpie-
wa Chór Męski Arion C.K. Zamek. 
Spotka nas wiele artystycznych nie-
spodzianek.

Wielka Gala 
na 20 lat THC
Wielka Gala Koncertowa z okazji 20-lecia 
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego już 
20 października! Wstęp wolny 

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

Będzie premiera 
orkiestrowa Hymnu 
20-lecia THC

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. 

Wydarzeniu towarzyszyć będą 
i inne atrakcje, np. wystawa „Po-
wstanie Wielkopolskie i Gmina Do-
piewo”. Organizatorem wydarzenia 
jest gmina Dopiewo, która rozdy-
sponowuje darmowe podwójne wej-
ściówki. Informacje na ten temat na 
jej stronie urzędu. AM

Koncert galowy 
na stulecie 
niepodległości

• Mamy dla Czytelników pięć 
dwuosobowych zaproszeń. 
Więcej informacji na naszglos-
poznanski.pl . 

Mamy bilety
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