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!

WODECKI
SYMFONICZNIE

Koncert będący kontynuacją trasy koncertowej „Twój Jubileusz” odbędzie się 17 listopada
w poznańskiej Sali Ziemi. Dla Czytelników mamy zaproszenia! Więcej na STR. 11

INWESTYCJE W POZNANIU I POWIECIE
W TYM NUMERZE D O D A T E K M I E S Z K A N I O W Y

STR. 13-16

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Whitney — Queen of the Night STR. 12

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Szanowni Mieszkańcy,
Serdecznie dziękuję za to, że minione lata dynamicznego rozwoju
powiatu poznańskiego zostały tak wysoko ocenione.
To samorządy budują nasz kraj. Jestem przekonany, że z takim
przesłaniem mieszkańcy poszli do urn.
A my będąc najbliżej Was, otrzymaliśmy sygnał, że to co robimy
od tylu lat w powiecie jest odpowiedzią na Wasze oczekiwania.
Powiat poznański zanotował jedną z najwyższych frekwencji
w Wielkopolsce, a to oznacza, że nasi Mieszkańcy chcą mieć
realny wpływ na to, co dzieje się w 17 gminach.
Z wielką radością, nieskrywaną dumą i olbrzymią satysfakcją
zabieramy się do dalszej pracy.
Jan Grabkowski, starosta poznański
wraz z radnymi Koalicji Obywatelskiej

REKLAMA
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TEMAT NUMERU

Prace na Górnym Tarasie Rataj
Trwa przebudowa trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj. Aktualnie w obrębie ronda Żegrze montowane
jest torowisko. Prace pomiędzy os. Lecha a rondem zakończą się pod koniec przyszłego roku

Komfortowo na GTRze
Dzięki przebudowie i zastosowanej technologii na całej trasie
znacznie poprawi się komfort po-

gnalizacji świetlnej, a także budowę
systemu monitoringu wizyjnego.
Przebudowane zostanie oświetlenie,
kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa oraz gazowa itp. W rejonie
ronda Żegrze zasadzone będą nowe
drzewa. Postawiona zostanie też
tzw. mała architektura na przystankach, czyli wiaty, ławki, czy tablice
informacji pasażerskiej.
Przebudowa odcinka od os. Lecha
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Ruszył kolejny etap przebudowy
trasy tramwajowej na odcinku od
os. Lecha do ronda Żegrze. Wykonawca rozpoczął montaż torowiska w obrębie ronda i wykonał już
pierwsze fundamenty pod nowe słupy trakcyjne.
W najbliższych dniach, oprócz
kontynuacji montażu torowiska
w rejonie ronda Żegrze, wykonawca zajmie się pracami związanymi
z budową jezdni, dróg rowerowych
i chodników na rondzie oraz w jego
sąsiedztwie, budową wodociągu,
kanalizacji deszczowej i kanalizacji
teletechnicznej, jak również układaniem kabli energetycznych.
Zgodnie z przyjętym dla tego etapu inwestycji harmonogramem, zasadnicze roboty do końca roku będą
się toczyć w rejonie ronda Żegrze.
Od nowego roku przeniosą się na
odcinek pomiędzy os. Lecha a rondem Żegrze. Przestaną wówczas
jeździć tamtędy tramwaje linii nr 17.

Trwają prace przy przebudowie torowiska na Górnym Tarasie Rataj.
sowym, na którym przesiadki będą
dokonywane „drzwi w drzwi”. Tam
również piesi zyskają dodatkowe
przejście naziemne, umożliwiające
swobodny dostęp do przystanku
osobom niepełnosprawnym.

dróżowania. Zyskają też mieszkańcy, bo przejazdy tramwajów na tym
odcinku będą generowały mniejszą
emisję hałasu i drgań. Co istotne,
rasa będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych. Nowe oblicze
zyskają dotychczasowe przystanki
tramwajowe, a przystanek Os. Czecha stanie się przystankiem zintegrowanym, tramwajowo-autobu-

Rondo będzie większe
Rozbudowane zostanie rondo Żegrze (powiększy się jego średnica).

Zlikwidowane zostaną niewygodne
przejścia podziemne, powstanie układ
przystanków tramwajowych od strony
ul. Żegrze. W tym rejonie nastąpi też
przebudowa i budowa nowych chodników oraz dróg rowerowych.
Zakres prac przewiduje wyposażenie infrastruktury drogowo-torowej w elementy stałej organizacji
ruchu i bezpieczeństwa, w tym sy-

Zakończenie przebudowy wszystkich
odcinków przewidziano na rok 2023
do ronda Żegrze jest częścią przebudowy trasy tramwajowej: Kórnicka
– os. Lecha – rondo Żegrze wraz
z budową odcinka od ronda Żegrze
do ul. Unii Lubelskiej. Prace zostały
podzielone na etapy, żeby utrzymać
stały dojazd do zajezdni na Franowie. Zakończenie przebudowy
wszystkich odcinków przewidziano
na rok 2023. PIM, op. RB

160 szkół na terenie metropolii,
z czego 86 w samym Poznaniu,
otrzyma urządzenia mierzące
zanieczyszczenie powietrza.
zanieczyszczenia zainstalowanego na zewnątrz szkoły, monitora
informacyjnego (wewnątrz szkoły)
oraz komputera. Pierwsze systemy
pomiarowe zostaną zamontowane
w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy, montaż wszystkich
zestawów powinien się zakończyć
w ciągu 12 tygodni.
Dodatkowo, w ramach projektu,
wspólnie z NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa – Instytut Badawczy), organizowane będą
w okresie grzewczym warsztaty
edukacyjne dla uczniów, rodziców,
nauczycieli i lokalnej społeczności
na temat przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w gminach
metropolii. MP, RB

Trwa przebudowa przystanku PST
Most Teatralny. W ramach inwestycji zostanie on wydłużony, a przy
zejściu od ul. Roosevelta zamontowana będzie winda. Na czas remontu przystanek będzie wyłączony
z użytkowania.
Po przebudowie, w miejscu prowizorycznego peronu utworzonego
na czas remontu ronda Kaponiera,
pasażerowie będą mieli do dyspozycji o wiele bardziej komfortowy
i spełniający wszelkie wymogi przystanek. Decyzja o pozostawieniu go
w tym miejscu – po otwarciu Kaponiery – zapadła w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców.
– Duża popularność przystanku
wśród pasażerów jednoznacznie
wskazuje na to, jak istotną funkcję
spełnia on na węźle przesiadkowym Most Teatralny – mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta
Poznania. – Miasto zachęca do korzystania z transportu publicznego
i ułatwia korzystanie z niego. Jest
dla mnie oczywiste, że jeśli ludzie
chcą korzystać z tego przystanku,
to powinniśmy im to umożliwić.
Właśnie dlatego zapadła decyzja,
by w miejscu dość prowizorycznego przystanku powstał taki, który
będzie spełniał obowiązujące standardy.
W ramach gruntownej przebudowy powstaną dwa perony po 45 metrów każdy. Przystanek w stronę os.
Jana III Sobieskiego wyposażony

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

160 szkół na terenie metropolii,
z czego 86 w samym Poznaniu,
otrzyma urządzenia mierzące zanieczyszczenie powietrza. To pierwszy
taki projekt w kraju. O jego realizację na terenie aglomeracji poznańskiej zabiegał prezydent Poznania
Jacek Jaśkowiak.
– Czyste powietrze to priorytet
dla nas wszystkich – mówi Jacek
Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania. – Oprócz konkretnych działań – musimy edukować. Rozpoczynamy współpracę ze szkołami.
W placówkach oświatowych realizowany będzie specjalny program
edukacyjny dla dzieci i młodzieży.
Ważne jest też kształtowanie świadomości ich rodziców. Liczymy, że
lokalne stacje pomiarowe będą dla
nich czynnikiem mobilizującym do
zmiany przyzwyczajeń i większej
troski o środowisko w codziennym
życiu.
Systemy pomiarowe zostaną zainstalowane w 160 szkołach podstawowych na terenie metropolii,
w tym w 86 placówkach na terenie
Poznania. Rozstrzygnięty został już
przetarg na realizację tego projektu,
obejmującego także przygotowanie
i przeprowadzenie wśród mieszkańców Metropolii Poznań kampanii
edukacyjno-informacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła
ﬁrma INEA S.A.
System składa się z miernika

FOT. FOTOPORTAL/BOHDAN MUKHA

Monitoring powietrza Przebudowa przystanku PST
przy szkołach
Most Teatralny

Przystanek będzie
o wiele bardziej
komfortowy
będzie w dwie wiaty przystankowe,
a w kierunku Dworca Zachodniego – w jedną. Na przejściach dla
pieszych zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna. Na platformach
przystankowych przewidziano też
elementy naprowadzające i ostrzegawcze dla osób słabowidzących
i niewidomych.
Z poziomu ulicy Roosevelta do
przystanku będzie można dotrzeć
schodami albo windą zlokalizowaną
w części południowo-zachodniej.

Drugie dojście – chodnik, zaprojektowano od strony północno-zachodniej.
Całość terenu przystanku będzie oświetlona oraz wyposażona
w kamery monitoringu wizyjnego.
W ramach inwestycji przewiduje
się montaż Tablic Informacji Pasażerskiej oraz elementów Systemu
Informacji Miejskiej z uwzględnieniem opisów w alfabecie Braille’a.
Po wybudowaniu i wyposażeniu
podwyższy się komfort korzystania
z przystanku: wsiadania i wysiadania
z pojazdu, oczekiwania na przyjazd
tramwaju, dotarcia na przystanek.
Pasażerowie linii nr 12 i 14 proszeni są o korzystanie z przystanków Rondo Kaponiera. ZTM, opr.
RB
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Walczą o życie ośmioletniego synka
Ratunkiem dla Michała jest immunoterapia. To terapia, której nie refunduje NFZ i jest bardzo droga.
Lekarze szacują jej koszt na około 1,5 miliona złotych
– Jeszcze kilka tygodni temu nasz
8-letni syn Michał był zwykłym radosnym dzieckiem – grał w piłkę,
jeździł na rowerze, chodził na spacery ze swym ukochanym pieskiem
– opowiadają rodzice Michała,
ucznia drugiej klasy SP w Komornikach.
– Właśnie rozpoczął nowy rok
szkolny. Trzeciego dnia pobytu
w szkole zabolały go plecki, wtedy
jeszcze nie uznaliśmy tego za coś
bardzo niepokojącego – kontynuują
rodzice Michała. – Jednak w kolejnych dniach ból narastał. Udaliśmy
się do lekarza rodzinnego, który zlecił rutynowe badania. Nie wykazały
one nic szczególnie niepokojącego,
ale też nie dały odpowiedzi, co do
przyczyny tych dolegliwości.

W kolejnych dniach pojawiła się
wysoka gorączka, a do bólu pleców
doszły bóle nóżek. Ze skierowaniem
udaliśmy się do szpitala w celu pogłębienia diagnostyki. Pierwsze badania
znowu nie dały odpowiedzi, co do
źródła tych dolegliwości. Na tym etapie Michaś nie był już w stanie samodzielnie przejść kilkunastu kroków.
Zlecono badania magnetycznym
rezonansem oraz tomograﬁą komputerową, która wykazała obecność
guza w okolicy kręgosłupa. Wtedy
byliśmy jeszcze pełni nadziei, że
nie jest to coś bardzo poważnego,
że da się „to” wyciąć i po pewnym
czasie nasz syn wróci do zdrowia.
Niestety, pogłębiona diagnostyka
w oparciu o trepanobiopsje kości
biodrowych i biopsję guza dopro-

wadziła do druzgocącej diagnozy
– neuroblastoma (inaczej nerwiak
zarodkowy) – rodzaj nowotworu
złośliwego układu nerwowego. Jest
to nowotwór zaliczany do nowotworów wieku dziecięcego i najczęściej
atakuje znacznie młodsze dzieci.
Generalną zasadą jest, że im starszy
pacjent, tym trudniejsze uzyskanie sukcesu w leczeniu. Co gorsze,
w naszym przypadku, zaawansowanie choroby okazało się bardzo wysokie – zdiagnozowano przerzuty
do kości i szpiku. Nasz synek opadł
z sił, praktycznie nie wstaje z łóżka
a kilka kroków do toalety to dla niego prawdziwe wyznanie. Jego szpik
nie działa prawidłowo z powodu
zajęcia przez chorobę, stąd konieczność okresowego przetaczania krwi.

PROMOCJA

Diagnoza lekarzy odnośnie terapii zakłada wiele cykli chemioterapii, operacyjne usunięcie guza,
kolejną silną chemioterapię – tzw.
„megachemioterapię”, autologiczny przeszczep szpiku, radioterapię,
i ostatecznie immunoterapię. Lokalizacja guza jest bardzo niefortunna – uciska na kręgosłup i aortę, prawdopodobnie tylko ośrodki
zagraniczne będą w stanie podjąć
się takiej operacji. Z kolei immunoterapia nie jest terapią refundowaną
przez NFZ a bardzo drogą – na ten
moment lekarze szacują jej koszt na

ok. 1,5 mln zł. Całość leczenia przekracza znacznie nasze możliwości
ﬁnansowe. Na ten cel przeznaczymy wszystkie oszczędności i inne
środki, które będziemy w stanie
pozyskać, jednak nadal nie będziemy w stanie podołać sami takiemu
wyzwaniu. Dlatego zwracamy się
do wszystkich ludzi o dobrym sercu
o wsparcie ﬁnansowe, które pozwoli
nam nadal cieszyć się obecnością
Michasia w naszej rodzinie.
Rodzice Michała z góry dziękują
za każde, nawet najmniejsze wsparcie!

Tak możesz pomóc Michałowi
• Pomóc Michałowi można
dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”,
Santander Bank, 31 1090 2835
0000 0001 2173 1374, Tytułem:
1864 pomoc dla Michała Milczarek
• Wpłaty zagraniczne – foreign
payments to help Michal:
Fundacja Pomocy Dzieciom
i Osobom Chorym “Kawałek Nie-

ba”, PL3110902835000000012
1731374, swift code: WBKPPLPP,
Santander Bank, Title: „1864 Help
for Michal Milczarek”
• Aby przekazać 1% podatku dla
Michała należy w formularzu PIT
wpisać KRS 0000382243 oraz
w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%”
wpisać „1864 pomoc dla Michała
Milczarek”.

Akcja charytatywna
• 11 listopada 2018 o godz. 9
rozpocznie się akcja charytatywną, której celem jest pomoc
w leczeniu 8-letniego Michała.
Patronat nad imprezą objął Urząd
Gminy Komorniki oraz Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach. Głównym wydarzeniem będzie Turniej Piłki Nożnej
U8, w którym wystąpi ponad 200
zawodników z całej Polski. W programie eventu przewidziana jest
loteria fantowa, aukcje, przejazd

bryczką po WPN, fotobudka,
pokaz motocykli, wojskowa grochówka z kuchni polowej, gorąca
kiełbasa, rogale i domowe wypieki,
gorące napoje. Dla najmłodszych
przewidziane są dmuchańce,
wata cukrowa, malowanie twarzy
i wiele innych atrakcji. W imprezie
weźmie również udział Drużyna
Szpiku, która będzie nadzorowała
zbiórkę pieniędzy oraz uświadamiała o badaniach proﬁlaktycznych na swoim stoisku.
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Będzie szkoła dla zawodowców
Rozpoczęła się budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. 16 października gmina
podpisała umowę z wykonawcą – ﬁrmą Democo Poland z Tarnowa Podgórnego. Uczniowie rozpoczną
naukę 1 września 2020 roku

REKLAMA

Tarnowo Podgórne wyraziła wolę
zawarcia porozumienia ze Starostwem Poznańskim w sprawie
utworzenia i prowadzenia przez
gminę Tarnowo Podgórne trzyletniej szkoły branżowej I stopnia
oraz pięcioletniego technikum. Zawarcie takiego porozumienia było
konieczne, ponieważ co do zasady
to powiat odpowiada za rozwój
szkolnictwa ponadpodstawowego.
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Z inicjatywą rozwijania szkolnictwa
zawodowego wyszli przedsiębiorcy
gminy Tarnowo Podgórne, zrzeszeni w Tarnowskim Stowarzyszeniu
Przedsiębiorców. To oni bowiem dostrzegli zmiany w strukturze zatrudnienia w swoich ﬁrmach i odczuwali
coraz większe trudności w zdobywaniu nowocześnie wykształconych
specjalistów. Równocześnie także
uczniowie i rodzice coraz mocniej
deklarowali chęć kontynuacji nauki
w zawodowych szkołach ponadpodstawowych na terenie gminy.
Te deklaracje zweryﬁkowano szczegółowymi badaniami opinii, a także
w trakcie rozmów na temat oferty
przyszłej szkoły i zasad współpracy z biznesem przy tworzeniu
specjalistycznych klas. Okazało
się, że ponad 90 procent badanych
mieszkańców popiera tę inicjatywę.
Jednocześnie trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorców wyraziło
gotowość do zapewnienia staży dla
absolwentów, a niemal 40 ﬁrm zadeklarowało pomoc przy tworzeniu
klas zawodowych.
W lutym 2017 r. Rada Gminy

Szkoła powstanie
przy rondzie
im. Jacka Kuronia
Jednakże gmina Tarnowo Podgórne ma już doświadczenie w tym zakresie – samodzielnie prowadzi już
Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym (też przejęte od
powiatu).
Początkowo uruchomienie Zespołu Szkół planowano na 1 września 2019 r. (jako odpowiedź na
zwiększone zainteresowanie dwóch
roczników potencjalnych uczniów

– konsekwencja reformy oświaty).
Niestety, z powodu przedłużających
się rozmów porozumienie z powiatem zostało podpisane dopiero 8
sierpnia 2018 r. – to spowodowało,
że realnym terminem jest 1 września 2020 r.
Starosta określił również zawody, w których mogą być kształceni
uczniowie w Tarnowie Podgórnym:
• Szkoła Branżowa I st. : mecha-

tronik, magazynier – logistyk,
• Technikum: technik procesów
drukowania, technik logistyk,
technik mechatronik i technik
mechanik.
W ramach budowy zespołu powstaną:
• trzykondygnacyjny budynek dydaktyczny (m.in. 18 sal lekcyjnych
i 14 pracowni zawodowych),
• pełnowymiarowa hala sportowa

z widownią i siłownią,
• boisko wielofunkcyjne.
Ponadto w ramach zagospodarowania terenu przy szkole wybudowany zostanie parking na ok. 100
miejsc.
Szkoła powstanie przy rondzie
im. Jacka Kuronia (na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Nowej),
naprzeciw Parku Wodnego Tarnowskie Termy. ARz
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Gmina Komorniki
wśród najlepszych
Gmina Komorniki wśród najlepszych w dwóch ogólnopolskich
rankingach. Należy do najlepiej rozwiniętych w kraju
Gmina Komorniki znalazła się na
ósmym miejscu wśród najlepszych
gmin wiejskich o najwyższym poziomie rozwoju w tegorocznej – XVI
edycji Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju JST.
Prezentacja wyników rankingu
oraz uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się podczas konferencji
„Zrównoważony rozwój społecznogospodarczy Jednostek Samorządu
Terytorialnego” 15 października
w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu
RP, na której gminę Komorniki reprezentował wójt Jan Broda.
Organizatorami konferencji były:
Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP,
Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
Ranking
Zrównoważonego
Rozwoju JST, przygotowywany
pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka powstaje w oparciu
o 16 wskaźników, obejmujących
trzy obszary rozwoju: gospodarczy,
społeczny oraz ochronę środowiska. Opracowany jest na podstawie

danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem
wszystkie jednostki samorządowe
w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz
miasta na prawach powiatu.
Gmina Komorniki od kilku lat
znajduje się w ścisłej czołówce, udowadniając, że należy do grona najlepiej rozwiniętych w Polsce.
Komorniki zdobyły także drugie
miejsce w ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej pn.
„Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży” w kategorii gmin wiejskich.
Gala wręczenia wyróżnień odbyła
się 16 października w Kielcach na
konferencji „Czas wolny Polaków”.
Nagrodę w imieniu gminy Komorniki odebrała sekretarz Olga Karłowska.
W rankingu wzięły udział gminy
wiejskie, miejsko-wiejskie, miasta
do 100 tys. oraz miasta powyżej
100 tys. Celem rankingu jest wyłonienie i nagrodzenie samorządów
gminnych wyróżniających się dużą
aktywnością w zakresie wspierania
kultury ﬁzycznej dzieci i młodzieży

na swoim terenie, upowszechniania
sportu i rekreacji ruchowej, doﬁnansowania zadań związanych z aktywnością ruchową społeczeństwa
z uwzględnieniem m.in. budowy terenów rekreacyjnych oraz urządzeń
sportowych.
Jednym z priorytetów prowadzonej w gminie Komorniki polityki
jest rozwój sportu i propagowanie
zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. To właśnie z myślą o obecnych, jak również potencjalnych
mieszkańcach opracowano koncepcję budowy obiektów sportowych
oraz rekreacyjnych w każdej miejscowości gminy. Mieszkańcy oraz
goście odwiedzający gminę coraz
aktywniej spędzają czas korzystając z bogatego zaplecza sportowego, m.in.: kortów tenisowych, boisk wielofunkcyjnych, boisk Orlik
2012, placów zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznych oraz tras Nordic Walking. Stale poszerzająca się
baza sportowa stwarza także lepsze
warunki do uprawiania sportu dla
zawodników miejscowych klubów,
a przez to do rozwoju sportu lokalnego. Red

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia
Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U.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 w trybie bezprzetargowym tj. cz. dz. 302 obręb Trzebaw, dz. 631/1
obręb Będlewo, cz. dz. 208 obręb Stęszew, cz. dz. 246/1 obręb Witobel.
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
przeznaczonych do wydzierżawienia
Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 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 gminnych położonych w Stęszewie przy ul. Księdza P. Skargi
nr 22 i w Strykowie przy ul. Bukowskiej nr 56, przeznaczonych do wydzierżawienia –
bezprzetargowo – na wniosek dotychczasowych dzierżawców.
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.

Jesienny czas sprzyja wspomnieniom, a 100 rocznica zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego to
wspaniały moment na historyczną
podróż w czasie. Niepowtarzalną
okazję niemalże dosłownego wejścia
w czasy powstańcze mieli mieszkańcy Stęszewa i okolic 13 października.
A to za sprawą projektu patriotyczno-edukacyjnego pt. „Pociąg do niepodległości”. Powstał on z inicjatywy
Komitetu Honorowego wraz z Komitetem Organizacyjnym Obchodów
100 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego na terenie gminy Wolsztyn, a gmina Stęszew była czynnym
współorganizatorem.
Historyczny pociąg przyjechał zaprzężony w wagony osobowe oraz
dwie platformy, na których były m.in.
armaty (Schneider i „prawosławna”)
i ciężkie karabiny maszynowe (MG
08/15, MG 08 i Maxim 1910) oraz
artyleryjską lornetę nożycową z roku
1917. Składem podróżowały grupy
rekonstrukcyjne, które zaprezentowały odzienie i obyczaje środowisk
zasilających ówczesne szeregi powstańcze. Oprócz wspaniałych strojów i umundurowania sprzed wieku

FOT. MATERIAŁ YPRASOWE

Pociąg do niepodległości

można było obejrzeć zainscenizowany lazaret polowy Armii Wielkopolskiej z oryginalnym wyposażeniem
z powstańczego okresu. Ciekawostką była kuchnia polowa z 1917 r.
Dla fanów militariów nie lada gratkę
stanowiła wystawa broni oraz sztandarów m.in. Związku Powstańców
Wielkopolskich z Wolsztyna, Towarzystwa Powstańców i Wojaków
1919-1923 w Kaszczorze, sztandar
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Perkowa z 1924 roku, Poczet
Sztandarowy Wielkopolskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego
i Sztandar Koła Łowieckiego „Diana” Wolsztyn. Lektorem mobilnej
wystawy był Piotr „Kruszyna” Kaź-

mierczak. Przedstawił zgromadzonej publiczności rys historyczny
Powstania Wielkopolskiego wraz
z opowiastkami – przyciągającymi
najmłodszych słuchaczy.
Tego dnia miało miejsce jeszcze jedno historyczne wydarzenie.
Mianowicie wraz z „Pociągiem do
niepodległości” na stację Stęszew
przyjechała Piękna Helena. I tak oto
dwie potężne maszyny można było
podziwiać równocześnie. Następnie
wolsztyński skład ruszył w kierunku Poznania na Dworzec Letni, by
później udać się kolejno do Grodziska Wielkopolskiego, Rakoniewic
i Rostarzewa aż po ﬁnalny powrót do
Wolsztyna. Red
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„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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Stęszew Pro Publiko Bono
Gmina Stęszew została uhonorowana za zasługi Pro Publiko
Bono (Dla Dobra Publicznego)
Gmina Stęszew w uznaniu zasług
Pro Publiko Bono 16 października
otrzymała statuetkę Hipolita Cegielskiego – wzorca patriotyzmu
i pracy wszelakiej za krzewienie
idei pracy organicznej, budowanie
trwałej jakości polskiej samorządności, promowanie walorów historycznych i współczesnych w oparciu
o wartości patriotyzmu i postawy
obywatelskie, którą przyznała kapituła Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i Politechnika Poznańska.
Nagrodę podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Stęszew burmistrzowi Włodzimierzowi Pinczakowi
wręczył dr Marian Król, prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z członkami zarządu THC
Dominikiem Górnym i Sławomirem
Lechną – redaktorem naczelnym
„Naszego Głosu Poznańskiego”.
– Serdecznie gratulujemy, tym
bardziej, że jest to moment historyczny – powiedział dr Marian Król.
– Gmina Stęszew jest drugą w Polsce gminą, która otrzymuje Statuetkę Pro Publico Bono Towarzystwa

im. Hipolita Cegielskiego. Wiele
samorządów obecnie o nią zabiegało, ale w chwili obecnej wygrała

Inauguracja roku
akademickiego SUTW

państwa gmina. Gratulujemy!
– To wyróżnienie jest tym cenniejsze, że sygnowane jest też przez
najważniejsze poznańskie uczelnie
– zauważył burmistrz Włodzimierz
Pinczak. – Bardzo serdecznie państwu dziękujemy, że zauważyliście
nasz wysiłek i troskę o sprawy związane z funkcjonowaniem gminnego samorządu. Będziemy czynili
wszystko, aby to czym jest praca organiczna, czym nas zarażał Hipolit
Cegielski, nadal w gminie Stęszew
funkcjonowało, rozwijało się i przynosiło wspaniałe owoce. W imieniu
mieszkańców bardzo dziękuję. Red

13 października w hali widowiskowo-sportowej odbyła się uroczysta
inauguracja roku akademickiego
Stęszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prezes SUTW Danuta
Niedzwiecka opowiedziała o działaniach, celach i osiągnięciach studentów. Równocześnie przedstawiła nowe plany na najbliższy rok
akademicki. Jesionno-zimowe dni
dla studentów zapowiadają się bardzo dynamicznie. Będą spotkania
z interesującymi ludźmi, wykłady
i wyjazdy.
Podczas inauguracji kilka ciepłych słów dla zgromadzonych
uczestników wygłosił burmistrz
Włodzimierz Pinczak. Następnie
przyszła kolej uroczystego ślubowa-

Program zajęć
zapowiada się
atrakcyjnie
nia nowo przyjętych adeptów. Przysięgę złożyło 15 studentów, którzy
aktywnie zasilą szeregi gminnego
uniwersytetu.
W części artystycznej wspaniałych wrażeń dostarczył chór Canticorum z Poznańskiego Stowarzyszenia Muzycznego, pod batutą
Remigiusza Skorwidera. Finałowym punktem ceremonii był wykład
dietetyk Magdaleny Rybickiej-Wachowskiej pt. „Jak wspierać odporność”. Red
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GMINA DOPIEWO

Powiatowe Bocci w Dopiewie
Wzięły w nim udział 34 drużyny, złożone z podopiecznych stowarzyszeń,
uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczniów szkół specjalnych,
działających na terenie Poznania
i powiatu poznańskiego. Największą precyzją wykazali się zawodnicy
WTZ „Razem” z Drzązgowa, którzy
w ﬁnale pokonali reprezentantów
Stowarzyszenia „Ognik” z Poznania. Na trzecim miejscu sklasyﬁkowano drużynę z poznańskiego Gimnazjum „Zawsze Razem”.
Choć turniej odbył się w uśpioną przedwyborczą ciszą sobotę (20
października), to emocji w hali dopiewskiego GOSiR-u nie brakowało. Udzielały się, zarówno zawodnikom, jak i publiczności. Mimo to
wszystkie mecze rozegrano w duchu
olimpijskiej rywalizacji, zgodnie
z zasadami fair play, bo bocci to dyscyplina paraolimpijska, wywodząca
się z gry w bule.
Eliminacje rozgrywano równocześnie na kilku wydzielonych na
parkiecie boiskach. Wszyscy zawodnicy starali się wrzucić lub wturlać
skórzaną piłkę koloru czerwonego
lub niebieskiego jak najbliżej piłeczki białej. Większość zawodników to
zaprawieni w bojach gracze, więc
widzowie nierzadko byli świadkami
popisowych wrzutek lub przesunięć
białej piłki, odwracających koleje niejednego spotkania. W sytuacjach spornych sędziowie mierzyli
odległości „cyrklami”, w ten sposób
decydując o przyznanych punktach.

FOT. ADAM MENDRALA

Już raz 17. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” zorganizowało w Dopiewie
„Powiatowy Turniej Bocci”

Były łzy szczęścia i westchnienia zawodu.
– Bocci nie bez powodu stało się
dyscypliną olimpijską osób niepełnosprawnych. To sport, który integruje, ma właściwości terapeutyczne i jest dla każdego. Tutaj kule są
lekkie, więc grać może każdy. Nie
ma ograniczeń – osoby poruszające
się na wózkach, czy z porażeniem

na Dopiewo, za co dziękuję przedstawicielom samorządu. Tradycją
stały się występy Orkiestry Dętej
Gminy Dopiewo podczas ceremonii otwarcia. Jak na rozgrywki na
najwyższym poziomie przystało, zapalany jest znicz olimpijski. Moim
podopiecznym z WTZ-ów w Konarzewie i w Otuszu, które jako stowarzyszenie od 15 lat prowadzimy, nie

też mogą brać udział w meczu na
równych prawach – mówi Bogdan
Maćkowiak, prezes Stowarzyszenia
„Promyk”. – Zawodnicy, którzy do
nas przyjeżdżają, w większości dobrze się znają z poprzednich edycji.
Lubią ten turniej, zabawę i emocje.
Staramy się co roku nadać ich spotkaniu odpowiednią rangę. Wspiera
nas w tym powiat poznański i gmi-

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.
Koncertowi towarzyszyć będą
i inne atrakcje, np. wystawa „Powstanie Wielkopolskie i Gmina Dopiewo”. Organizatorem wydarzenia jest
gmina Dopiewo, która rozdysponowuje darmowe podwójne wejściówki.
Informacje na ten temat na jej stronie
urzędu. Mamy dla Czytelników kolejnych pięć dwuosobowych zaproszeń.
Gwiazdą wieczoru będzie AudioFeels. To grupa męska wykonująca
muzykę w stylu Vocal Play (śpiewanie polegające na imitacji instrumentów). Zespół stworzyli w 2007
r. wychowankowie Chóru Akademickiego UAM w Poznaniu. Uznanie szerszej publiczności przyniósł
udział w „Mam talent” (3 miejsce).
Pierwszy album AudioFeels – „Uncovered” w 2 tygodnie pokrył się
złotem (2009 r.). Dwa lata później
nagrali drugą płytę „Unﬁnished”,
która zebrała pochlebne recenzje.
Grupa ma na koncie również album koncertowy, nagrany w 2013 r.
w Tatrze Wielkim w Poznaniu.

FOT. MATERIAŁ YPRASOWE

11 listopada zaśpiewa AudioFeels

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

Wystąpi także 4te Quartet. To
żeński kwartet smyczkowy, składający się z 4 pełnych energii, pasji
i wdzięku studentek i absolwentek
Akademii Muzycznej w Poznaniu:
skrzypaczki – Weronika Janik,
Ewelina Osowska, altowiolistka

– Karolina Ratajczak oraz wiolonczelistka – Ewa Leszczyńska. Grają
muzykę klasyczną i rozrywkową.
Jako kwartet zadebiutowały w 2015
r. u boku Michała Szpaka, z którym
reprezentowały Polskę na Eurowizji
2016 w Sztokholmie. Dwukrotnie
wystąpiły na Festiwalu Piosenki
Polskiej w Opolu. Lista artystów,
z którymi występowały jest długa.
Edyta Górniak, Ania Dąbrowska,
Leszek Możdżer, Grzegorz Turnau
czy Kuba Badach – to niektórzy
z nich. Pierwszy krążek nagrały półtora roku temu, wspierając Hospicjum Palium.
Orkiestra Dęta i Mażoretki Gminy Dopiewo z kolei obchodzić będą
w tym dniu 5-lecie działalności,
w związku z czym przygotowują
specjalny program. Orkiestra działa
przy Urzędzie Gminy Dopiewo. Kapelmistrzem jest Krzysztof Zaremba. Mażoretki Gminy Dopiewo to
ponad 20 dziewcząt, wykonujących
układy taneczne, nie tylko do muzyki orkiestrowej. Powstały z grupy
cheerleaderek w dopiewskim Gimnazjum. Działają przy Szkole Podstawowej w Dopiewie. Opiekunką
jest Joanna Czaplicka, a choreografką Gabriela Drewniak. AM

powiodło się w tym roku na turnieju, ale się nie poddają. Zapowiedzieli, że za rok zamierzają poprawić
wynik – dodaje prezes „Promyka”.

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Działki
w Dopiewie
Gmina Dopiewo wystawiła na
sprzedaż 4 działki budowlane, położone w atrakcyjnych lokalizacjach
w Zakrzewie w rejonie ul. Portugalskiej i Irlandzkiej, blisko lasu i blisko Poznania. Powierzchnia każdej
działki wynosi 1040 m². Cena za 1 m²
wynosi 200 zł + VAT. Przetarg ustny
nieograniczony odbędzie się 27 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w sali nr
103 Urzędu Gminy w Dopiewie, przy
ul. Leśnej 1c. Zapraszamy do udziału.
Wadium w wysokości 10% wartości należy wpłacać do 23 listopada
2018 r. na konto Urzędu Gminy SBL
w Poznaniu Oddział w Dopiewie 11
9043 1012 3012 0025 9105 0102
(z zaznaczeniem na przekazie numeru działki: 360, 361, 366 lub 367).
Szczegóły podaj Biuletyn Informacji
Publicznej Gminy Dopiewo – strona
internetowa: dopiewo.nowoczesnagmina.pl . AM
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WYDARZENIA

Hymn THC przyjęty
owacjami na stojąco

FOT. HIERONIM DYMALSKI

Gala Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wyróżniona
honorowym patronatem Prezydenta RP

Paweł II. Akt przyjęcia statuetki nastąpił w Watykanie 1 sierpnia 2001 roku.
„Złotego Hipolita” wręczył dr. Marian
Król, prezydent THC.
Od tej pory „Złoty Hipolit” odnalazł
godne miejsce wśród 129 osobistości:
przedstawicieli różnych profesji: świata nauki, mediów, biznesu, kultury,
sztuki i duchowieństwa. 27 października laureatami zostały takie wybitne
osobistości pracy organicznej jak: Edmund Dudziński – działacz społeczny;
Katarzyna Gaertner – kompozytor;
prof. Zbigniew Jasiewicz – UAM; ks.
arcybiskup Mieczysław Mokrzycki,
metropolita lwowski; prof. Zbigniew
Młynarek – naukowiec; prof. Józef Orczyk – rektor; prof. Stanisław Sołtysiński – UAM, dr Szczepan Gawłowski,
przedsiębiorca. Statuetkę wręczono
również laureatowi sprzed roku – Jerzemu Gołębiewskiemu, dziennikarzowi publicyście.
Laureaci zostali wybrani na posiedzeniu Kapituły 17 września. W tym
roku na jej czele stanęła dr Zoﬁa Szalczyk, przewodnicząca Sejmiku Woje-

wództwa Wielkopolskiego. Członkami
kapituły byli: Renata Borowska-Juszczyńska – dyrektor Teatru Wielkiego
w Poznaniu; prof. Roman Budzinowski – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Dominik Górny
– poeta, dziennikarz, twórca; Katarzyna Kamińska – dyrektor Wydawnictwa Miejskiego w Poznaniu; dr Marian
Król – prezydent Towarzystwa im.
Hipolita Cegielskiego; Sławomir Lechna – redaktor naczelny dwutygodnika
„Nasz Głos Poznański”; Agata Ławniczak – dyrektor naczelna TVP Poznań;
prof. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej; Andrzej Nowak
– architekt miasta Poznania w latach
2007 – 2016. Lucyna Woch – dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego św. Marii
Magdaleny w Poznaniu.

Dominik
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

Słuchowisko o Powstaniu
Wielkopolskim
Radio Poznań przygotowało na
obchody setnej rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego słuchowisko w ośmiu odcinkach. Najlepsi poznańscy aktorzy odgrywają
historyczne sceny, m.in. przyjazd
Ignacego Jana Paderewskiego do
Poznania, czy przejęcie dowództwa
przez generała Józefa Dowbor-Muśnickiego.
Powstały ponad cztery godziny
fascynującego dźwiękowego widowiska, które przeniesie nas do
1918 roku. Autorem scenariusza

jest Piotr Świątkowski, współautor książki „Szpieg, który wiedział
za mało. Tajemnice kontrwywiadu
PRL” oraz autor książki reporterskiej „Polakom i psom wstęp wzbroniony. Niemiecka okupacja w Kraju
Warty”.
Słuchowisko powstało w kooperacji z Radiem Szczecin. Wyreżyserował je Sylwester Woroniecki, który w 2017 roku na Festiwalu Dwa
Teatry otrzymał nagrodę im. Ireny
i Tadeusza Byrskich za słuchowisko
„Świadectwo – piątka z Poznania”.

Kompozytorem muzyki jest Michał
Kowalonek z zespołu „Snowman”.
Grają Mariusz Adamski, Piotr Dąbrowski, Radosław Elis, Wojciech
Kalwat, Michał Kaleta, Piotr Kaźmierczak, Teresa Kwiatkowska,
Andrzej Lajborek, Małgorzata Peczyńska, Wojciech Siedlecki, Paweł
Siwiak, Ewa Sobiech, Piotr Wyrwas, Adam Zych.
Uroczysta premiera słuchowiska
odbędzie się w gmachu Muzeum
Narodowego w Poznaniu 9 listopada o godzinie 18.00. PŚ

SUPEROKAZJA!

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

Niemal 400 Wielkopolan, w tym
goście z zagranicy, wysłuchali orkiestrowe i orkiestrowo – chóralne
prawykonanie pieśni „Labor Omnia
Vinci” – hymnu Towarzystwa im.
H. Cegielskiego. Pieśń zagrała orkiestra „Poznańskie Smyczki”,
a zaśpiewał Chór Męski Arion C.K.
Zamek.
– Gratuluję tego jubileuszu
w szczególności twórcy – założycielowi Towarzystwa dr. Marianowi
Królowi, prezydentowi oraz zarządowi THC. Szczerze gratuluję
pięknej pieśni „Labor Omnia Vincit” – jej twórcom oraz wykonawcom. Mamy szczęście, że możemy
być bezpośrednimi świadkami jej
prawykonania – powiedziała prof.
Halina Lorkowska, rektor Akademii

Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego.
– To, że nasz hymn został tak
dobrze przyjęty jest dowodem artystycznego kunsztu jego twórców:
Jacka Pawełczaka i Dominika Górnego. Ta pieśń mówi o rzeczach
najistotniejszych, związanych z najlepszymi tradycjami Wielkopolski.
Możemy być szczęśliwi, że mamy
pieśń tak sugestywnie oddającą idee
pracy organicznej naszej ojczyzny,
która dzięki temu jest doceniana
również przez środowisko międzynarodowe. To miał być hymn 20-lecia. Chciałbym, żebyśmy traktowali
go jako stały hymn naszego Towarzystwa, który został napisany z okazji naszego jubileusz” – zaznaczył dr.
Marian Król, prezydent THC. Red

FOT. HIERONIM DYMALSKI

Złote Hipolity

Idea pracy organicznej jest nie tylko legendarna, ale nade wszystko
współczesna. Wiedzą o tym najlepiej
Wielkopolanie, a w szczególności:
laureaci Złotego Hipolita, sympatycy
oraz członkowie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. To właśnie ono
obchodzi w tym roku 20-lecie swego
istnienia. Charakter jego działań dobitnie wpisuje się w dwie rocznice:
100-lecia odzyskania niepodległości
Polski i setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ten walor
patriotyczny i obywatelski działań
Towarzystwa został w tym roku doceniony w sposób wyjątkowy. Tegoroczna edycja gali Złotych Hipolitów
uzyskała patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Statuetki „Złotego Hipolita” to najwyższe wyróżnienia Kapituły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Osoby,
które ją otrzymują zyskują godność
„Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej”. Pierwszą osobistością, która
jako dar przyjęła statuetkę „Złotego
Hipolita” była Jego Świątobliwość Jan
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FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Tęczowe Kredki

Maraton Fitness
w Kórniku

16 października symbolicznym
przecięciem wstęgi oraz poświęceniem obiektu dokonano uroczystego
otwarcia nowego Przedszkola Publicznego „Tęczowe kredki” w Plewiskach. Zgromadzeni goście, wśród
których byli m.in. zastępca wójta
gminy Komorniki Tomasz Stellmaszyk, przewodniczący Rady Gminy
Marian Adamski, radna oraz sołtys
wsi Plewiska Małgorzata Degórska,
a także przedstawiciele oświaty oraz
duchowieństwa po zakończeniu części oﬁcjalnej mieli okazję obejrzeć
część artystyczną przygotowaną
przez same przedszkolaki.
„Tęczowe kredki” to kolejna placówka publiczna prowadzona przez
operatora prywatnego w gminie Ko-

morniki. Oznacza to, że choć gmina
nie jest jej organem prowadzącym,
w przedszkolu obowiązują takie
same zasady rekrutacji oraz odpłatności jak w przedszkolu samorządowym. Zostało ono otwarte już
w sierpniu, by przedszkolaki mogły
swobodnie zaadaptować się do nowego otoczenia.
Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku, otoczonym pięknym ogrodem o powierzchni 1200
m2. Przedszkolaki mają do wyłącznej
dyspozycji funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw. Nowo wybudowany
budynek o pow. 750 m2 posiada 7
przestronnych, kolorowych sal dydaktycznych. Jest przygotowany na
przyjęcie 175 dzieci. Red

W harmonogramie jesiennej edycji maratonu znalazły się wszystkie graﬁkowe nowości Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu
„Oaza”: Salsa& Bachata, Tabata
oraz Functional Flow, ale także zajęcia na stałe wpisane w ﬁtnessowy
graﬁk: BodyCombat, Zumba, ABT,
Pilates, Jump, Step i Spinning.
– Gratulujemy uczestnikom
wspaniałej formy i zapału, który
nie zgasł do końca imprezy – powiedziała Anna Łuczak, kierownik
marketingu i organizacji eventów

w KCRiS „Oaza”. – Dziękujemy
instruktorom: Adze, Agnieszce,
Anecie, Asi, Ewie, Oli, Manueli,
Adamowi, Marcinowi, Norbertowi
oraz Wojtkowi za stworzenie atmosfery, dzięki której poziom endorﬁn
sięgnął maksimum! Na kolejną Zimową XXIV edycję „Oaza” zapraszamy w lutym i gorąco namawiamy
panów, którzy są w zdecydowanej
mniejszości, do udziału w naszych
maratonach.
Organizatorzy za naszym pośrednictwem dziękują za hojność

sponsorom, którymi byli: Active
Wojciech Gorzelanny, Alter grawerstwo laserowe, Dietostyl Monika
Majchrzycka – Eliks, Hama Polska,
hotele Daglezja i Rodan, Hurtownia
kosmetyków Powąska, Oaza Look
Fryzjerstwo, Magic Nails Oaza
Look, Miasto i Gmina Kórnik, Paralotnie Poznań Szymon Domagała, Pracownia wizerunku Barbara
Wein -Krajewska, restauracje Eatalia, McDonalds i VENTUS oraz Go
Events za nagłośnieniową i oświetleniową oprawę wydarzenia! AŁ

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

XXIII Maraton Fitness przeszedł do historii. Frekwencja
uczestników, jak zwykle, dopisała

Komisariat przeniesiony
17 października rozpoczął się remont Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym. Policjanci przenieśli się do Ceradza Kościelnego
do pomieszczeń przy ul. Bukow-

skiej 3, do tzw. budynku starej
szkoły. Numery telefonu pozostają
bez zmian. Remont komisariatu potrwa do końca października
2019 r. ARz

Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”
szansą dla młodych ludzi i nauczycieli
Projekt Samorządu Województwa
Wielkopolskiego „Cyfrowa Szkoła
Wielkopolsk@ 2020” realizowany
jest przez Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu od 2017
roku. Głównym celem jego jest
podniesienie kompetencji informatycznych i komunikacyjnych tak
uczniów, jak i nauczycieli. W projekcie docelowo ma uczestniczyć
600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne, ale również specjalne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.
W ramach projektu realizowane
są różne formy wsparcia dla szkół,
m.in.: stworzenie w szkołach profesjonalnej sieci internetowej, która
pozwoli podłączyć te placówki do
regionalnej sieci i platformy edukacyjnej. Szkoły otrzymają także
zestawy pomocy naukowych oraz
tabletów i laptopów niezbędnych
do realizacji zadań uczniowskich
generowanych w ramach projektu.
Działania edukacyjne realizowane
są w szkołach w formie zajęć pozalekcyjnych, z wykorzystaniem

aktywnych metod pracy z uczniem,
czy też pracy metodą nauczania
wyprzedzającego. Nauka dokonuje
się tutaj z zastosowaniem różnych
form wykorzystywania komputera i sieci internetowej. Wsparcie
szkół w ramach projektu obejmuje
również doskonalenie zawodowe
nauczycieli poprzez zaplanowane
szkolenia, przede wszystkim w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych, ale również stosowania
aktywnych metod pracy z uczniem.
W ramach opisywanych działań
przewidziana jest budowa sieci WiFi w szkołach i budynkach szkolnych
należących do samorządów gminnych i powiatowych. Dostęp do tej
sieci umożliwi społeczności szkolnej
korzystanie z elektronicznych zasobów edukacyjnych placówek, których
organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Sieć Wi-Fi instalowana w ramach
projektu umożliwi wymianę informacji pomiędzy wszystkimi placówkami biorącymi w nim udział, jak
i ciągłe pobieranie przez nauczycieli

zasobów edukacyjnych, realizację
telekonferencji i wykładów interaktywnych. Celem naszych działań jest
również wyposażenie pracowni informatycznych w cyfrowe narzędzia
dydaktyczne wspierające realizację
programu nauczania z wykorzystaniem technologii informatycznych
i komunikacyjnych. Szkoły biorące
udział w projekcie zostaną zatem
wyposażone w sprzęt komputerowy,
sale informatyczne będą kompleksowo wyposażone, a dostęp do zasobów edukacyjnych pozwoli uczniom
korzystać z bogatych źródeł wiedzy,
które będą dostępne dla wszystkich
w tym samym czasie, niezależnie od
miejsca zamieszkania.
Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, to projekt innowacyjny i unikalny w skali kraju,
ponieważ podejmuje wyzwanie
wyrównania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży z terenów peryferyjnych oraz ze szkół, które osiągają
niższe wyniki w wybranych obszarach kształcenia. Poprzez używanie
technologii cyfrowych w procesie

dydaktycznym Projekt ma na celu
podniesienie poziomu nauczania
w taki sposób, aby zajęcia były ciekawsze. Jednocześnie opisywany
w tym artykule Projekt pozwala na
odkrycie uczniów zdolnych, którzy
swoją wiedzą i umiejętnościami
mogą konkurować z innymi w ramach konkursów międzyszkolnych
organizowanych w jego trakcie.
Nadal trwa nabór do projektu.
Gorąco zachęcamy szkoły do zgłaszania się do Ośrodka Doskonale-

nia Nauczycieli w Poznaniu i wykorzystanie tej wyjątkowej szansy na
doposażenie placówek oświatowych
i efektywny – na miarę naszych
czasów – rozwój uczniów. Bliższe
informacje o projekcie znajdziecie
Państwo na stronie internetowej
ODN w Poznaniu – odnpoznan.pl
w zakładce „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.
Zapraszamy do współpracy. Zainwestujmy wspólnie w przyszłość
naszych dzieci.

Bardziej cyfrowo w Tarnowie Podgórnym
W ramach projektu „Cyfrowa
Szkoła Wielkopolsk@ 2020”
Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym otrzymało
nowoczesny sprzęt: 25 tabletów,
2 laptopy, tablicę interaktywną
i kamerę.
Celem projektu jest wyrównanie
dostępu do edukacji szkolnej, ułatwienie udziału uczniów w ligach
przedmiotowych i klasach aka-

demickich. Realizacja projektu
ma też ograniczyć i zapobiegać
przedwczesnemu zakończeniu
nauki szkolnej, ułatwiać doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz
rozszerzać ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.
Na realizację tego projektu gmina
Tarnowo Podgórne otrzymała
doﬁnansowanie zewnętrzne w wysokości 80.000 zł.
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Zbigniew Wodecki Symfonicznie
Koncert będący kontynuacją trasy
koncertowej „Twój Jubileusz” odbędzie się
17 listopada w poznańskiej Sali Ziemi

REKLAMA

Okła oraz wirtuoz skrzypiec, znany
na całym świecie Maestro Mariusz
Patyra – jedyny Polak, zwycięzca Międzynarodowego Konkursu
Skrzypcowego im. Niccolo Paganini w Genui, wystąpią także: Paweł
Twardoch, Zbigniew Stelmasiak,
Mirosław Wiśniewski, Jacek Skowroński, Jarosław Zawadzki. Towarzyszyć im będzie Polska Orkiestra
Muzyki Filmowej pod dyrekcją Maestro Przemysława Pasternaka oraz
muzycy którzy przez lata związani
byli ze Zbigniewem Wodeckim.
To wydarzenie, na którym zwyczajnie trzeba być.
Bilety: tixer.pl oraz ebilet.pl.
Promotor wydarzenia: Sollus Entertainment. JL

Zdobądź bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy trzy dwuosobowe zaproszenia na ten koncert. Jak je
zdobyć? Szczegóły na naszglospoznanski.pl .

FOT. MATERIAŁY PROMOCYJNE

Zbigniew Wodecki był legendą
polskiej piosenki. Jego przedwczesna śmierć poruszyła wszystkich
Polaków. Jesienią zeszłego roku
odbyła się pożegnalna trasa artysty pt. „Twój Jubileusz”, która była
wyjątkowym wydarzeniem na rynku
muzycznym. Po wielkim jego sukcesie, w odpowiedzi na olbrzymie
zainteresowanie, organizatorzy zapraszają do zupełnie nowej odsłony
tego koncertu. Piosenki Zbigniewa
Wodeckiego to autentyczne evergreen’y, które poruszają – zarówno
młodych, jak i starszych fanów muzyki.
To będzie wyjątkowy koncert
z największymi przebojami Mistrza
w unikalnych wersjach symfonicznych. Usłyszymy między innymi
„Lubię wracać tam, gdzie byłem”,
„Zacznij od Bacha”, „Nad wszystko uśmiech Twój” czy „Z Tobą chcę
oglądać świat”. Na koncert składa
się 25 największych przebojów artysty. Piosenki Mistrza wykonają
Mateusz Ziółko, Łukasz Zagrobelny, Natalia Świerczyńska, Paweł

12
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Koncert „Whitney – Queen of the
Night” w Poznaniu – MAMY BILETY!
Największe przeboje Whitney Houston w wyjątkowym przedstawieniu prosto z londyńskiego West End’u,
pierwszy raz w Polsce! Dla naszych Czytelników mamy trzy dwuosobowe zaproszenia! Szczegóły na końcu artykułu

REKLAMA

dla życia i twórczości jednej z najwspanialszych i najczęściej nagradzanych artystek naszych czasów
– Whitney Houston. Po czterech
latach nieustannych występów
w Wielkiej Brytanii, wydarzenie
nareszcie zawita do Polski i ruszy
w trasę koncertową. W poznańskiej
Sali Ziemi odbędą się dwa koncerty:
4 i 5 grudnia!

Będzie można
usłyszeć największe
przeboje Whitney

FOT. MATERIAŁY PROMOCYJNE

Największe przeboje Whitney Houston w wyjątkowym przedstawieniu prosto z londyńskiego West
End’u, pierwszy raz w Polsce! Dla
naszych Czytelników mamy trzy
dwuosobowe zaproszenia! Szczegóły na końcu artykułu.
Życie Whitney Houston nie było
usłane różami. Artystka mierzyła się
z wieloma problemami, które są niczym chleb powszedni świata showbiznes’u. Na temat jej życia powiedziano już wystarczająco dużo,
często ukazując artystkę w bardzo
nieprzychylnym świetle. Gdyby
żyła w tym roku obchodziłaby 55
urodziny. Odeszła za wcześnie,
pozostawiając jednak po sobie niezapomniane utwory, które do dziś
należą do absolutnego kanonu muzyki rozrywkowej. To właśnie muzyka Whitney Houston była inspiracją
dla twórców widowiska „Whitney –
Queen Of The Night”
Koncert „Whitney – Queen of
the Night” jest oszałamiającym
świętem muzyki, a także hołdem

Podczas widowiska widzowie będą
mogli usłyszeć największe przeboje
w oryginalnych aranżacjach koncertowych, jakie wykonywane były podczas występów artystki. Nie zabraknie
takich hitów jak: „I Have Nothing”,
„I Wanna Dance with Somebody”,
„One Moment in Time” czy „I Will
Always Love You”. W rolę Whitney
wciela się gwiazda londyńskiego West

Endu – Shanice Smith. Całość, aż
kipi od detali, o które zadbali brytyjscy producenci. Wizerunek artystów,
w tym samej Shanice, inspirowany
jest wyglądem scenicznym Whitney,
jej fryzurami, makijażem czy kostiumami, które podczas występu zmieniane są aż siedem razy! Jeśli dodać
do tego wspaniałą obsadę, składającą
się z zespołu, tancerzy oraz piosenkarzy, a także oszałamiającą grę świateł,
to mamy rarytas nie tylko dla fanów
Whitney Houston, ale również dla
tych, którzy chcieliby bliżej zapoznać
się z bogatą twórczością artystki.
Bilety: tixer.pl oraz ebilet.pl.
Szczegóły: www.whitney.pl. Promotor wydarzenia: Sollus Entertainment. JL

Zdobądź bilety
• Dla naszych Czytelników mamy
trzy dwuosobowe zaproszenia
na to wydarzenie. Szczegóły na
naszglospoznanski.pl.
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W POZNANIU I POWIECIE
DODATEK MIESZKANIOWY

Oferta poznańskich deweloperów
Na przestrzeni ostatnich kilku lat poznaniacy najchętniej kupowali mieszkania małe, kompaktowe.
Dominowały kawalerki i lokale dwupokojowe. Zapytaliśmy lokalnych deweloperów, czy taka sytuacja
nadal obowiązuje, czy może jednak zmieniły się preferencje kupujących.

Jak trzy pokoje,
to też kompaktowo
Oczywiście na rynku nieruchomości nie brakuje klientów, którzy
wybierają mieszkanie „na stałe”, to
znaczy, że chcą kupić takie, by później nie było konieczności zamiany
na większe lub mniejsze. Poczucie
stabilizacji dobrze dokonanego
wyboru jest tu kluczowe. Dlatego deweloperzy proponują lokale
z trzema pokojami, ale o metrażu
w przedziale 50 – 70 m kw.
– Mamy klientów o różnych oczekiwaniach, dlatego oferta jest szero-

Dom to też inwestycja

FOT. LINEA

Trendy na rynku nieruchomości
zmieniają się, a wraz z nimi także
oferty deweloperów. Te z kolei są
dopasowane do oczekiwań, zasobności portfela i zdolności kredytowej nabywców. Na tym polega
m.in. przewaga rynku pierwotnego – można na bieżąco reagować
na potrzeby klientów i planować
dla nich kolejne projekty mieszkaniowe. – Projekty Agrobexu są
obecne we wszystkich segmentach
rynku. Mamy zarówno mieszkania
ekonomiczne jak i te z górnej półki
cenowej. Dlatego widzimy rynek całościowo. Ta wiedza pomaga w strategicznym myśleniu o przyszłości.
Pozwala także poznawać klientów
i ich oczekiwania, a przez to lepiej
dostosowywać ofertę. A tu nadal popularne są mieszkania małe w granicach 40 – 60 mkw. Właśnie m.in.
takie lokale proponujemy w naszych
poznańskich inwestycjach wielorodzinnych, czyli Wilczak 20 i Nowe
Żegrze – mówi Lucyna Jarczyńska,
dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
w spółce Agrobex. Ofertę dewelopera uzupełniają projekty: osiedle
Radosna III w Zalasewie, osiedle
Słoneczne w Szamotułach i nowość
– Zielone Pobiedziska.
Mieszkania dwupokojowe sprzedają się bardzo dobrze z kilku powodów. Najczęściej są to lokale o małej
powierzchni. Klienci szukają lokali
niewielkich, co wynika między innymi ze zdolności kredytowej, czy
dalszych planów życiowych kupującego.
– Zauważamy modę na kompaktowe mieszkania, a dotyczy to
osiedla Reduta Nowe Podolany
w Poznaniu, ale nie tylko. Także w Zielonej Górze, w inwestycji
Apartamenty Jana z Kolna klienci
pytają o mniejsze metraże. 21 kawalerek i 59 lokali dwupokojowych
zostało wstępnie zarezerwowanych
przez przyszłych klientów – informuje Agata Nowaczyk z poznańskiego biura EBF Development.

Linea oferuje kameralny budynek wielorodzinny o nazwie „Logo”.
ka. W naszym biurze osiedla Nowe
Ogrody goszczą także klienci poszukujący mieszkania 3-pokojowego, na powierzchni nieco ponad 50
m kw. Dla części z nich to świetna
propozycja, ponieważ stanowi kompromis między lokalem w ścisłym
centrum a szeregowcem na przedmieściach. Zawdzięczamy to świetnej lokalizacji obok Jeziora Rusałka
– podkreśla Marlena Zapalska, prezes spółki Proxin Ogrody.

Mniejsze metraże
na przedmieściach
Sygnałem, że rynek mieszkaniowy nadal się zmienia, jest propozycja lokali o mniejszych metrażach także na przedmieściach.
Biorąc pod uwagę całą ofertę
deweloperską, do tej pory w gminach ościennych było dostępnych
zdecydowanie więcej nowych domów. Z kolei w mieście był bardzo
duży wybór mieszkań w budynkach
wielorodzinnych, od kawalerek
do przestronnych apartamentów.
Warto jednak prześledzić przykład
osiedla „Dąbrówka Leśna Polana” w podpoznańskim Dopiewcu.
W ostatnim czasie, w odpowiedzi
na zapotrzebowanie rynkowe, zdecydowano o tym, by przygotować
kameralny budynek wielorodzinny o nazwie „Logo”, w którym
znajdzie się sporo mieszkań jedno– i dwupokojowych, o metrażu
27 – 57 m kw. Projekt budynku
cechuje się nowoczesną architekturą. – Ta inwestycja stanowi uzupełnienie tego, co proponujemy
naszym klientom. Otrzymywaliśmy
zapytania o mieszkania w nieco
mniejszym metrażu – mówi Adam
Wędrychowicz z ﬁrmy Linea. Wystartowała budowa pierwszego
budynku, w którym wszystkie kawalerki znalazły już swoich nabywców. Pojawiają się także zapytania
o lokale dwupokojowe.
Oprócz Dąbrówki i Dopiewca, na przedmieściach popularne

jest Zalasewo. W tej miejscowości
swoją inwestycję Zalasewo Park
rozwija deweloper KM Building. –
W ramach pierwszego etapu sprzedaliśmy już 10 mieszkań z trzema
pokojami i 10 dwupokojowych. To
obrazuje, że przedmieścia stają się
bardziej atrakcyjne, w kontekście
lokali w budynkach wielorodzinnych. Rynek jest zróżnicowany, dlatego staramy się być elastyczni jako
deweloper – mówi Maciej Bartczak,
współwłaściciel KM Building.
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Z drugiej strony, rozpoczęte inwestycje osiedli domów w zabudowie szeregowej i bliźniaczej na
przedmieściach wskazują, że większe metraże nadal są poszukiwane.
– Nie ma reguły. Podaż mieszkań
na rynku jest na tyle duża, że każdy
znajdzie idealne dla siebie. Po wrześniowych Targach Mieszkań i Domów w Poznaniu, mieliśmy umówione kilkanaście spotkań, podczas
których klienci decydowali się na
rezerwacje – podkreśla Magdalena
Błaszkowiak-Pepel, specjalista ds.
sprzedaży Greenbud Development.
Inwestor realizuje osiedle domów
bliźniaczych w podpoznańskich
Rabowicach. Do biur deweloperów
pukają także klienci z nieco większym doświadczeniem na rynku nieruchomości, ale nadal młodzi.
– Rzeczywiście jest grupa zainteresowanych, którzy już mieszkali
w centrum Poznania, a teraz szukają czegoś innego, to znaczy domu
z własnym ogrodem. To pary, małżeństwa i rodziny z dziećmi najczęściej wybierają nasze domy szere-

gowe w Rodzinnych Komornikach
– zauważa Agnieszka Jałoszyńska,
dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
w ﬁrmie Sky Investments. Deweloper aktualnie buduje dwie części osiedla przy ul. Pana Tadeusza
w Komornikach. – W budowanych
etapach znajdzie się łącznie 70 domów, a ponad 40 z nich znalazło już
swoich nabywców – dodaje przedstawiciel Sky Investments. Z dużą
dozą pewności można stwierdzić, że
inwestycją jest nie tylko mieszkanie
w centrum, które możemy chociażby wynająć. Dom szeregowy lub
bliźniak, często w podobnej cenie,
ale na przedmieściach, to inwestycja w przyszłość w tym sensie, że
kiedy powiększy się grono domowników, przestrzeni wciąż nie będzie
za mało. Klienci, którzy mają takie
podejście, z pewnością nie rozczarują się wielkopolskim rynkiem
nieruchomości, bo choć blisko 40
procent aktualnie prowadzonych
budów trwa na przedmieściach,
to nadal widzimy podaż nowych
mieszkań w centrum, spełniających
nowe oczekiwania klientów. Red
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Które lokalizacje pod
Poznaniem stają się
popularne?

REKLAMA? ZADZWOŃ!  691-895-296

Klienci na rynku nieruchomości
zwracają uwagę na lokalizację. Liczy
się nie tylko pełne zaplecze handlowo-usługowe, ale także sąsiedztwo
przyrody. Wśród miejscowości sąsiadujących ze stolicą Wielkopolski,
od lat popularne są: Dąbrówka i Dopiewiec, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, czy Komorniki. Coraz mocniej
zyskuje Zalasewo (gm. Swarzędz),
jedno z najbardziej zielonych miejsc
na obrzeżach Poznania. Z kolei
Murowana Goślina zachęca sąsiedztwem Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka. Powstaje tu os.
Nowa Murowana. Przy ulicy Kolejowej i Rogozińskiej, już stoi pierwszy
budynek, a już w I kwartale 2019 r.
klienci odbiorą klucze do swoich
mieszkań. W ramach tego etapu
inwestycji, w trzykondygnacyjnym
budynku wielorodzinnym znajdzie
się 14 mieszkań. Przyszli mieszkańcy mają do dyspozycji lokale dwu–
i trzypokojowe, o metrażu 48 – 65 m
kw. Do mieszkań na parterze przynależą ogrody, a na piętrze – przestronne balkony. Trwa też budowa
drugiego budynku z 29 lokalami.
W Zalasewie, tuż obok lasu, przy
ulicy Astronomicznej powstaje Leśna Aleja, osiedle 14 domów szere-

gowych. Przy każdym z nich będzie
ogród oraz dwa miejsca postojowe.
– Aktualnie budynki z I etapu posiadają już pokrycie dachu i trwają
prace końcowe nad elewacją. W etapie II zostały już wylane fundamenty
– informuje Krzysztof Fludra, prezes
ﬁrmy Fludra Development. Pierwsze domy będą gotowe w II kwartale
2019. Powierzchnia każdego lokalu
to 84,07 mkw., istnieje możliwość
zagospodarowania poddasza. Zaprojektowano przestronny parter z pokojem dziennym, osobną kuchnią oraz
łazienką. Natomiast na piętrze znajdą się trzy sypialnie, łazienka oraz
balkon. Przy każdym z domów będzie
ogród, w zależności od wybranej powierzchni działki 82 – 83,5 m kw.
Jak podkreśla inwestor, lokalizacja przypada do gustu rodzinom
z dziećmi. Otoczona terenami zielonymi zapewnia miejsca treningów
dla aktywnych, spacerów czy wycieczek rowerowych. Dodatkowo tuż
obok inwestycji znajduje się żłobek,
przedszkole oraz szkoła podstawowa, a także duży dyskont spożywczy.
Natomiast 200 m dalej znajduje się
przystanek komunikacji podmiejskiej, skąd można dojechać do Poznania lub Swarzędza. Red
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Co deweloper może zrobić dla rodziny?
INWESTYCJE W POZNANIU I POWIECIE
DODATEK MIESZKANIOWY

Zakup nowego domu czy mieszkania to następstwo optymalnego wyboru. Suma korzyści, która
zadowala nie tylko dorosłych, ale również najmłodszych mieszkańców. Gwarancja udogodnień
i atrakcji dla dzieci to ważny argument dla rodziców i równie istotny dla deweloperów
Kompleksowość. To słowo klucz
w ostatnich latach w kontekście
projektów deweloperskich. Tworząc osiedla zarówno w centrum
miasta, jak i na obrzeżach, inwestorzy starają się dbać o wszelkie udogodnienia dla mieszkańców. Obok
domów i mieszkań powstają bezpieczne alejki wewnętrzne, otwarte siłownie, czy place zabaw. Są
także konkursy, zawody sportowe
czy atrakcyjne eventy. Kończy się
zasada – „sprzedać i zapomnieć”.
Czas na usługi posprzedażowe, na
jeszcze lepsze lokalizacje inwestycji. Czas na działania, które doceni
każdy mieszkaniec i w formie poczty pantoﬂowej przekaże potencjalnym klientom.

Szkoła dwa kroki od domu
Dobrym zapleczem edukacyjnym
wyróżniają się gminy ościenne Poznania. Leśna Aleja to nowy projekt
na mapie Zalasewa. Przy ul. Astronomicznej powstanie 14 domów
szeregowych, a już gotowe są: żłobek, przedszkole i szkoła podstawoREKLAMA

wa. Rozwija się gmina Komorniki.
Deweloper Sky Investments realizuje inwestycję Rodzinne Komorniki. – Wybraliśmy lokalizację blisko
żłobka, przedszkola i szkoły. Rodzina może wybrać się do Wielkopolskiego Parku Narodowego – mówi
Agnieszka Jałoszyńska, dyrektor ds.
sprzedaży i marketingu.

Plac zabaw standardem
Kompleksowość osiedli w ujęciu
atrakcji dla najmłodszych mieszkańców to od wielu lat ważny element w działalności spółki Agrobex.
Każda inwestycja tego dewelopera
posiada wiele udogodnień dla dzieci, a to nie wszystko. – Zależy nam,
aby jako ﬁrma, dawać od siebie jak
najwięcej, aranżując miejsca czy
kreując wydarzenia nie tylko na
rzecz najmłodszych, ale również
całej lokalnej społeczności. Nasze
osiedla posiadają duże, atrakcyjne
place zabaw czy otwarte siłownie.
Ponadto jesteśmy organizatorem
wielu imprez skierowanych do dzieci i rodzin. Kulturalnych, sporto-

wych, czy jak ostatnio, związanych
z Dniem Dziecka – mówi Lucyna
Jarczyńska, dyrektor ds. Sprzedaży
i Marketingu ﬁrmy Agrobex.
Rodziny z dziećmi kochają place
zabaw i wszelkie miejsca rekreacji,
a takich na osiedlu Leśna Polana
w podpoznańskim Dopiewcu nie
brakuje. Ponadto rozpoczęły się
prace przy ul. Jesionowej, gdzie
powstanie trakt spacerowo-rekreacyjny.
– Przygotujemy w najbliższym
czasie pełen kompleks atrakcji dla
całych rodzin – mówi Adam Wędrychowicz z ﬁrmy Linea. – Powstaną
urządzenia dla dzieci w wieku 1-4
lat i osobne atrakcje dla starszych
tzn. od 3-8 lat, natomiast dla najstarszych planowany jest zestaw
drążków typu „Street Workout” –
dodaje. O rodzinny charakter osiedli dba KM Building. – Na osiedlu
Rodzinny Zakątek w Błażejewku
koło Kórnika i Osiedlu Słonecznym w Brodowie przygotowaliśmy
bogato wyposażone place zabaw.
Mali mieszkańcy odpoczywają obok

domu – mówi Maciej Bartczak,
współwłaściciel KM Building. W II
etapie Os. Słonecznego powstanie
boisko wielofunkcyjne, a na os. Rodzinny Zakątek w planach jest także
powiększenie strefy sportowo rekreacyjnej.
Dla najmłodszych mieszkańców
deweloper Ekonbud – Fadom wybudował dwa place zabaw na osiedlu
Reduta Nowe Podolany w Poznaniu. – Spora część mieszkańców to
rodziny z dziećmi. Najmłodsi uwielbiają stworzone przez nas miejsca
do codziennych zabaw – informuje
Agata Nowaczyk, specjalistka z poznańskiego biura sprzedaży Ekonbud-Fadom.

Integracja wokół osiedla
Deweloperzy dbają o to, aby
osiedla kompleksowo się rozwijały,
a wraz z nimi place zabaw, miejsca
rekreacji. Wartością dodaną jest
zaangażowanie w życie mieszkańców. – Chcemy się przyczynić do
integracji wśród mieszkańców naszego oraz sąsiadujących z nami

osiedli. Wspólnie z mieszkańcami
przygotowaliśmy piknik sąsiedzki,
a w czerwcu wspólnie przywitaliśmy lato wśród licznych atrakcji
– informuje Marlena Zapalska,
prezes spółki Proxin Ogrody, realizującej osiedle Nowe Ogrody przy
ulicy Meissnera 2 w Poznaniu. Ponadto, są gotowe dwa place zabaw,
a tuż obok – przychodnia i liczne
tereny zielone, idealne dla rodzin.
Także Greenbud Development, budujący Zielone Rabowice II (koło
Swarzędza), wspiera lokalne wydarzenia. – Zostaliśmy sponsorem
między innymi organizowanego
w czerwcu Dnia Dziecka w Rabowicach, a także partnerem Dni
Swarzędza – informuje Magdalena Błaszkowiak-Pepel, specjalista
ds. sprzedaży Greenbud Development.
Solidnie wykonane, funkcjonalne mieszkanie w działalności dewelopera wciąż jest najważniejsze,
jednak warto pamiętać o wszelkich
elementach stanowiących wartość
dodaną. Red
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W centrum czy na przedmieściach?
INWESTYCJE W POZNANIU I POWIECIE
DODATEK MIESZKANIOWY

Aktualnie możemy wybierać spośród inwestycji w niemal każdej
dzielnicy Poznania oraz na bliższych i dalszych przedmieściach,
ale poszczególne lokalizacje różnią
się od siebie. W centrum żyjemy
rytmem miasta, niemal wszędzie
dojedziemy tramwajem lub innymi
środkami transportu publicznego,
w zasięgu ręki mamy całą ofertę
kulturalno-rozrywkową Poznania.
Natomiast przedmieścia zachęcają nas bliskością lasów, spokojem,
kameralną atmosferą, czyli życiem
w stylu „slow”. Zawsze chcemy
mieć obok swoich przyjaciół, ale też
najważniejsze punkty handlowousługowe, placówki edukacyjne, czy
przychodnie. Jak to wszystko pogodzić, zwłaszcza, kiedy zawodowo
jesteśmy związani z miastem?
Możliwe jest rozwiązanie stanowiące rozsądny kompromis. Warto
wybrać gminę Dopiewo i Dąbrówkę,
czyli miejsce, w którym na co dzień
odpoczniemy w otoczeniu przyrody,
oddychając świeżym powietrzem, ale
też w kilkanaście minut dojedziemy
do centrum Poznania. Zwracają na
REKLAMA
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Szukając swojego nowego miejsca do życia, najczęściej sięgamy po ofertę ﬁrm deweloperskich.
I tu pojawia się pewien dylemat – wybrać mniejsze mieszkanie w centrum, czy większe na obrzeżach,
czasem z również z własnym ogródkiem. Które rozwiązanie jest lepsze?

Warto wybrać gminę Dopiewo i Dąbrówkę lub Dopiewiec.
ten element uwagę inwestorzy budujący nowe inwestycje, jak i samorząd
lokalny, dbając o organizację transportu publicznego. Gmina Dopiewo
zaangażowała się w projekt Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, mający

na celu wzmocnić istniejące połączenia oraz dodać kolejne. Dzięki temu
z osiedli w Dąbrówce i sąsiednim
Dopiewcu, gdzie powstają mieszkania i domy z ogrodami, dojedziemy
w niecały kwadrans szynobusem do

centrum Poznania. Można też skorzystać z auta, dzięki pobliskiej trasie
S11. Dostęp do miasta jest zatem
swobodny. Z drugiej strony, wiele
spraw załatwimy na miejscu. W Dąbrówce powstały punkty handlowo-

usługowe, czy placówki edukacyjne,
jest także kościół. Cały czas rozwija
się Centrum Handlowe Aurora.
W tym kontekście warto wspomnieć o osiedlach od dewelopera
Linea. Dotyczy to także kompleksowego podejścia do całej inwestycji.
– Dbamy o oświetlenie uliczne,
elementy małej architektury, place
zabaw i zagospodarowanie części
zielonych – mówi Adam Wędrychowicz z ﬁrmy Linea, która rozwija
osiedle „Dąbrówka Leśna Polana” w Dopiewcu. Aktualnie hitem
w ofercie dewelopera jest dwupoziomowe mieszkanie szeregowe typu
„Forma”, z ogrodem. W ramach
jednego budynku szeregowego deweloper buduje cztery takie mieszkania o powierzchniach 70 – 75 m
kw. „Forma” jest dostępna już od
289 tys. zł. Ponadto ofertę uzupełniają domy jednorodzinne oraz lokale w budynkach wielorodzinnych
– „Villa” i „Logo”. Linea Deweloper
rozwija swoje osiedla regularnie od
17 lat. Na Leśnej Polanie i Osadzie
Leśnej zamieszkało już ponad 1000
rodzin. AW

