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Starosta wyróżnił sołtysówStarosta wyróżnił sołtysów STR. 5
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Od 7 marca ul. Św. Marcin jest otwarta Od 7 marca ul. Św. Marcin jest otwarta 
dla pieszych, a 11 marca przejechały po dla pieszych, a 11 marca przejechały po 
niej pierwsze samochody i rowerzyści. niej pierwsze samochody i rowerzyści. 
Więcej naWięcej na STR. 4STR. 4

MARZYSZ O DOMU NAD STAWEM?
NA SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM 

urokliwy dom o pow. 130 mkw. nad stawem w Buku. 
Działka o powierzchni 1250 mkw. 

Więcej zdjęć i informacji na www.naszglospoznanski.pl/dom-nad-stawem
lub pod telefonem 721 66 77 80

REKLAMA

ŚWIĘTY MARCIN ŚWIĘTY MARCIN 
JUŻ OTWARTY JUŻ OTWARTY 
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Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska wydał decyzję o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach 
dla budowy zintegrowanego wę-
zła transportowego Grunwaldzka 
w miejscu przejazdu przez linię ko-
lejową E20. Zakończył się pierwszy, 
ale niezwykle ważny i przybliżający 
realizację tego przedsięwzięcia etap 
pozyskiwania niezbędnych pozwo-
leń administracyjnych.

Uzyskanie decyzji pozwala na 
aplikowanie o dofi nansowanie 
unijne tej potrzebnej poznaniakom 
i mieszkańcom Plewisk inwesty-
cji. Unijna pomoc jest kluczowa 
dla realizacji prac. Budowa węzła 
Grunwaldzka będzie kosztować ok. 
100 mln zł. Kwota dofi nansowania 
z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2014+, 
w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Poznania, 
może wynieść maksymalnie aż 85 
proc. kosztów kwalifi kowanych tej 
wyczekiwanej inwestycji.

Brak bezkolizyjnego przejazdu 
przez tory linii kolejowej E20, łą-

czącej Warszawę z Berlinem, od 
lat stanowi problem nie tylko dla 
mieszkańców Plewisk, Komornik, 
Junikowa i Grunwaldu oraz działa-
jących w tym rejonie fi rm, lecz rów-
nież dla wszystkich, którzy chcą ul. 
Grunwaldzką dojechać do autostra-
dy A2 i drogi krajowej nr 5.

Przez przejazd kolejowy na ul. 
Grunwaldzkiej przejeżdża w ciągu 
doby ok. 10 tys. pojazdów. Ze wzglę-
du na duże natężenie ruchu kolejo-
wego przejazd ten jest zamykany 
średnio co 15 minut, co generuje 
utrudnienia w ruchu pojazdów, rów-
nież komunikacji publicznej. Dzien-
nie przez stację Poznań Junikowo 
przejeżdża 135 pociągów, z których 
35 zatrzymuje się na tej stacji.

Zmieni się to dzięki wspólnym 
staraniom miasta Poznań, gminy 
Komorniki i Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu. W bezpośrednim 
sąsiedztwie stacji kolejowej Poznań 
Junikowo powstanie węzeł trans-
portowy, w ramach którego wybu-
dowany zostanie tunel pod torami 
kolejowymi ze schodami i windami. 
Zapewni on bezkolizyjny przejazd 

i przejście pod torami linii kolejo-
wej E20 oraz zlikwiduje tworzące 
się dziś w tym miejscu utrudnienia 
w ruchu.

W ciągu ul. Grunwaldzkiej, na 
odcinku od ul. Twardogórskiej do 
ul. Wołczyńskiej, powstanie droga 
o długości ok. 1 kilometra, z chod-
nikami i ścieżkami rowerowymi, 

połączona z ul. Piwoniową i Sza-
rotkową. Rozwiązania zastosowane 
przy budowie węzła mają umożliwić 
szybką i bezkolizyjną przesiadkę 
pomiędzy pociągami i autobusami 
„drzwi w drzwi”. Uzupełnieniem 
węzła transportowego będą parkin-
gi typu „parkuj i jedź” na ok. 200 
miejsc postojowych.

Kolejnym krokiem przybliżają-
cym rozpoczęcie prac będzie uzy-
skanie pozwolenia na budowę, co 
w przyjętym harmonogramie za-
planowane jest na przełom 2019 
i 2020 roku. Jeżeli tak się stanie, 
prace w terenie będą mogły roz-
począć się już w IV kwartale 2020 
roku. PIM

Bezkolizyjny przejazd coraz bliżej
Węzeł Grunwaldzka uzyskał decyzję środowiskową. Pozwala ona na ubieganie się o unijne dofi nansowanie 
tej inwestycji oraz pozwolenie na budowę. Na granicy Poznania i Plewisk powstanie bezkolizyjny 
przejazd pod linią kolejową
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Święty Marcin otwarty dla wszystkich
Na kilka dni przed planowanym terminem zakończyła się przebudowa ul. Święty Marcin, pomiędzy 
ulicami Gwarną a Ratajczaka. Była to część pierwszego etapu projektu Program Centrum, którego głównym 
celem jest uspokojenie ruchu w centrum Poznania oraz budowa nowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Ratajczaka
– Chciałbym podziękować wszyst-
kim osobom, spółkom i jednostkom 
zaangażowanym w odnowę ul. Św. 
Marcin. Minęło półtora roku, od 
kiedy rozpoczęły się tu prace. Ten 
przebudowany odcinek reprezenta-
cyjnej arterii w centrum Poznania 
oddajemy kilka dni przed zaplano-
wanym terminem – mówił Jacek 
Jaśkowiak, prezydent Poznania. 
– Poprzednie władze miasta nie 
reagowały na stopniowy proces wy-
mierania tej ulicy. Teraz czas na jej 
reanimację.

Od 7 marca ul. Św. Marcin jest 
otwarta dla pieszych. 11 marca 
przejechały po niej pierwsze sa-
mochody i rowerzyści. Od tego 
dnia wróciła też stała organizacja 
ruchu w rejonie ulic: Św. Marcin, 
Ratajczaka, 27 Grudnia, Kantaka. 
Nie ma możliwości przejazdu sa-
mochodów przez ul. 27 Grudnia 
koło Okrąglaka. Droga ta, tak jak 
przed rozpoczęciem przebudowy, 
ponownie przeznaczona jest dla ro-
werzystów. Żeby dojechać do ul. Św. 
Marcin, na przykład z Placu Wolno-
ści, trzeba jechać albo przez ul. Ra-
tajczaka albo przez ul. Kantaka. Ul. 
Ratajczaka ponownie można doje-
chać w kierunku Starego Browaru.

Co się zmieniło?
– Celem przebudowy było wygo-

spodarowanie dodatkowych prze-
strzeni dla pieszych w obrębie ulicy 
Św. Marcin, a także zwiększenie jej 
atrakcyjności i dostępności dla pa-
sażerów komunikacji publicznej – 
mówi Mariusz Wiśniewski, zastęp-
ca prezydenta Poznania.

Przed przebudową ul. Św. Marcin 
podzielona była wzdłuż przez tory 
tramwajowe i pas zieleni. Drzewa 
znajdowały się tylko na środku. Te-
raz przestrzeń jest wspólna, wpro-
wadzono tzw. strefę zamieszkania, 
po której samochody nie mogą po-
ruszać się z prędkością większą niż 
20 km/godz.

Powstało nowe torowisko, posze-
rzono chodniki, wykonano nowe na-
wierzchnie ulicy i ciągów pieszych, 
zamontowano liczne elementy ma-
łej architektury. Ulicę ożywią m.in. 
kolorowe konstrukcje do siedzenia. 
Postawiono też nowe ławki – w tym 
z panelami słonecznymi i gniazdka-

mi USB. Wieczorami i nocą ulice 
oświetlają nowe lampy.

Uporządkowano także tereny 
zielone, na których pojawiły się 
nasadzenia drzew i krzewów. Wy-
rośnięte już drzewa posadzono 
w specjalnie dla nich przygotowa-
nych miejscach, wyposażonych 
w systemy antykompresyjne. Są to 
konstrukcje, pozwalające na rozwój 
systemów korzeniowych bez kolizji 
i zagrożenia dla infrastruktury pod-
ziemnej oraz umożliwiające podle-
wanie drzew.

Zieleni na reprezentacyjnej ulicy 
miasta będzie jeszcze więcej. Po-
między ulicami Gwarną i Ratajcza-
ka, na ponad 150 mkw., wykonano 
także niższe nasadzenia.

Dużym udogodnieniem dla osób 
poruszających się komunikacją 
publiczną jest nowy przystanek. 
Powstał on przy skrzyżowaniu ul. 
Św. Marcin z ul. Ratajczaka i nazy-
wa się tak, jak przecinająca ulica – 
„Ratajczaka”. To przystanek typu 
wiedeńskiego, dzięki czemu łatwiej 
jest wsiadać i wysiadać z tramwa-
jów zwłaszcza osobom starszym, 
z niepełnosprawnościami, ale także 
opiekunom z dziećmi w wózkach. 
W przyszłości – po wybudowaniu 
trasy tramwajowej w ciągu ul. Ra-
tajczaka – będzie można na tym 
przystanku wsiąść w tramwaj, ja-
dący na Wildę i Dębiec. Znacznie 
skróci się tym samym czas dojazdu 
na południe Poznania.

Zniknęły już czarne zabezpiecze-
nia drzew, które założone były na 
okres zimowy, a na przełomie kwiet-
nia i maja uruchomione zostaną 
fontanny.

Wzdłuż ulicy, po obu jej stro-
nach, będą mogły powstać ogródki 
gastronomiczne. Wiadomo już, że 
chęć ich postawienia wyraziło przy-
najmniej sześć podmiotów.

– W ciągu dnia trzykrotnie będą 
opróżniane kosze na śmieci. Trzy 
razy w tygodniu ulica będzie zamia-
tana, a raz w miesiącu porządnie 
myta. Wydaje się, że jest to standard 
właściwy, żeby ta ulica była repre-
zentacyjnym miejscem w Poznaniu 
– dodaje Mariusz Wiśniewski.

Św. Marcin przyciąga
Łącznie w rejonie objętym inwe-

stycją przebudowy ul. Św. Marcin 
znajduje się 61 lokali zarządzanych 
przez miasto. Aktualnie wolny jest 
tylko jeden lokal usytuowany od 
ulicy. Wzrost atrakcyjności tej prze-
strzeni powinien spowodować przy-
pływ nowych przedsiębiorców.

Od zeszłego roku działa już hotel 
Altus – w jednym z wieżowców Alf. 
W innym, kiedyś należącym do Mia-
stoprojektu, powstanie akademik. 
Na ul. Św. Marcin przeprowadza się 
też ze Śródki dobrze znana i mająca 
wielu fanów La Ruina. Od 1 kwiet-
nia będzie ona urzędować w lokalu 
po dawnej chińskiej restauracji Aza-
lia, pod numerem 34.

Przez cały okres remontu na-
jemcy mogli korzystać z obniżki 
stawek czynszowych. ZKZL, który 
zarządza miejskimi lokalami, pod-
trzymuje natomiast inną propozy-
cję – programy lojalnościowe dla 
najemców, którzy pozostaną na Św. 
Marcinie. Są to: „Terminowa płat-
ność” – klienci rzetelnie regulujący 
przez cały rok zobowiązania wyni-

kające z umowy najmu, z począt-
kiem nowego roku mają zaoferowa-
ny jednorazowy bonus w wysokości 
10% ostatniej opłaty czynszowej 
oraz „Wakacje z czynszem” – jedno-
razowe zwolnienie z płatności mie-
sięcznego czynszu lub procentowy 
podział tej ulgi do maksymalnie 5 
miesięcy z 20 procentową obniżką 
czynszu.

W przypadku rozpoczęcia ko-
lejnych etapów remontu ul. Św. 
Marcin zaproponowane zostaną 
podobne rozwiązania jak wcześniej, 
czyli okresowa obniżka czynszu 
najmu dla najemców lokali położo-
nych przy ul Św. Marcin na odcinku 
prowadzonych robót budowlanych, 
związanych z remontem oraz upust 
dla najemców lokali położonych na 
tej ulicy poza bezpośrednią strefą 
robót. Wysokość obniżek czynszu 
najmu ustalona zostanie przed 
rozpoczęciem kolejnych inwestycji 
w zależności od skali utrudnień.

Kultura na ulicy
Kulturalne otwarcie Św. Marci-

na nastąpi 13 kwietnia. Wtedy to, 
pomiędzy 12 a 20, odbędą się im-
prezy pod nazwą „Drzwi Otwarte 
na Świętym Marcinie”. Tytułowe 
drzwi otworzą się tego dnia szerzej, 
a przedsiębiorcy, artyści i animato-
rzy zaproszą do specjalnie przygo-
towanych atrakcji i działań. Pełen 
program dostępny będzie od 1.04. 
na www.ckzamek.pl i profi lu FB 
Strefa Święty Marcin oraz w punk-
cie informacyjnym na narożniku 
Św. Marcina i Gwarnej.

Na przełomie maja i czerwca 
Kino Muza otworzy swe podwoje 
i zaprezentuje się w nowej odsłonie. 
18 maja, w ramach Nocy Muzeów, 
wśród atrakcji znajdą się między in-
nymi zwiedzanie dawnego Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR oraz koncert 
w Gmachu Głównym Poczty.

Podsumowaniem kilku miesięcy 
na odnowionej ulicy będą jej Imie-
niny 11 listopada i parada. Święty 
Marcin będzie mógł przejechać na 
białym koniu przez wyremontowa-
ną ulicę.

Dalsze zmiany w centrum
Przebudowa odcinka ul. Św. Mar-

cin pomiędzy ul. Gwarną i Rataj-

czaka to początek pierwszego etapu 
przebudowy w ramach projektu 
Programu Centrum (tzw. zakres I). 
W kolejnych przebudowane zosta-
ną ulice: Św. Marcin, Fredry, Miel-
żyńskiego, Gwarna, Kantaka, 27 
Grudnia, Pl. Wolności i Towarowa. 
Podział na zakresy ma na celu za-
pewnienie utrzymania przejezdno-
ści głównych sieci tramwajowych.

Zakres II obejmie ulice: 27 Grud-
nia, Al. Marcinkowskiego, Św. 
Marcin, Gwarną oraz skrzyżowanie 
ulic Fredry i Mielżyńskiego. Zakła-
da uspokojenie ruchu samochodo-
wego na wspomnianym obszarze, 
budowę infrastruktury rowerowej, 
modernizację torowisk tramwajo-
wych oraz przebudowę i poszerze-
nie ciągów pieszych. Z uwagi na 
znaczny obszar zakres ten podzie-
lono na cztery części. W pierwszej 
kolejności rozpoczną się prace na 
odcinku ul. Św. Marcin w kierun-
ku Al. Marcinkowskiego i dalej aż 
do Placu Wolności (do wysokości 
budynku Biblioteki Raczyńskich). 
Tzw. zakres 2.1, obejmujący prze-
budowę ul. Św. Marcin na wyso-
kości CK Zamek do ul. Gwarnej, 
połączony będzie z zakresem 4, 
obejmującym skrzyżowanie: Al. 
Niepodległości, ul. Św. Marcin 
i ul. Towarowej. W ramach tego 
zakresu powstanie m.in. skręt dla 
tramwajów z ul. Towarowej w Św. 
Marcin i nowy przystanek przed 
CK Zamek oraz nowe przejście 
dla pieszych na wysokości budyn-
ku Akademii Muzycznej. Prace te 
powinny się rozpocząć pod koniec 
2019 lub na początku 2020 r.

Kolejne prace – na Placu Wolno-
ści, 27 Grudnia i Gwarnej – będą 
zaplanowane tak, by w jak najmniej-
szym stopniu ograniczyć przejazd 
tramwajów przez centrum.

Ostatnią częścią zmian w śród-
mieściu jest projekt Program Cen-
trum etap II. W jego ramach zosta-
nie zbudowana trasa tramwajowa 
w ciągu ul. Ratajczaka (od skrzy-
żowania ulic Królowej Jadwigi 
i Wierzbięcice do ul. 27 Grudnia), 
uporządkowana przestrzeń publicz-
na, poszerzone chodniki, uspoko-
jony ruch samochodowy na wspo-
mnianej ulicy oraz wprowadzona 
infrastruktura rowerowa. RB

Z 1 marca uruchomiony został zna-
ny już poznaniakom system trzeciej 
generacji (3G). W drugiej połowie 
marca użytkownicy będą mogli ko-
rzystać z rowerów czwartej gene-
racji (4G), które – od tego sezonu 
– wzbogacą system PRM. 

Zimowa przerwa została wyko-
rzystana na dokładny przegląd i ser-
wis sprzętu. Do dyspozycji miesz-
kańców oddanych zostało 109 stacji 

PRM (oraz dodatkowo cztery tzw. 
sponsorskie, fi nansowane przez 
partnerów biznesowych operatora) 
i ok. 1200 rowerów.

Co istotne, zmieniła się wyso-
kość tzw. opłaty inicjalnej. Aby móc 
wypożyczyć rower miejski, trzeba 
będzie mieć na koncie co najmniej 
20 zł. Natomiast nie ulegnie zmia-
nie taryfa opłat – darmowe będzie 
wypożyczenie roweru na czas do 20 

minut, a dla posiadaczy ważnych 
biletów okresowych na strefę A na 
karcie PEKA – do 30 minut. 

Sezon roweru miejskiego będzie 
trwać do końca listopada, choć 
może zostać przedłużony o jeden 
miesiąc. Wynika to z umowy z ope-
ratorem, spółką NB Poznań. Od 
2020 roku w przypadku rowerów 
trzeciej generacji możliwe będzie 
wydłużenie sezonu nawet o trzy 

miesiące, czyli w praktyce sezon bę-
dzie trwał cały rok.

W ubiegłorocznym sezonie pozna-
niacy i turyści skorzystali z poznań-
skich rowerów miejskich ponad 1,65 
mln razy. To średnio 4 wypożyczenia 
na minutę przez cały czas trwania se-
zonu. W 2018 roku w systemie zare-
jestrowało się niemal 50 tyś. nowych 
użytkowników, a ich ogólna liczba 
zbliżyła się do 150 tyś.

System rowerów miejskich 
czwartej generacji (bezstacyjny) 
uruchomiony zostanie w drugiej 
połowie marca. Użytkownicy PRM 
będą mieli do dyspozycji dodatkowo 
475 rowerów, w tym 30 elektrycz-
nych. Wyznaczonych zostanie 112 
stref, w których będzie można wy-
pożyczyć i zwracać rower najnow-
szego typu. 
ZTM, opr. RB

W Poznaniu wystartował nowy sezon roweru miejskiego
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Kto jest najważniejszy w ich pracy? 
Mieszkańcy. Bez kogo nie udałoby 
się osiągnąć tak wiele w swych so-
łectwach? Bez mieszkańców. Sołty-
si z powiatu poznańskiego, którzy 
8 marca obchodzili swoje święto, 
nie mają wątpliwości. Nawet przy 
najlepszych pomysłach i chęciach 
ich realizacji, bez zaufania lokalne-
go środowiska sołtys niewiele może 
zdziałać. 

Organizują festyny, imprezy inte-
gracyjne oraz koncerty. Pozyskują 
środki na budowę dróg, chodni-
ków czy oświetlenia. Starają się, 
aby w ich wsiach infrastruktura nie 
odbiegała jakością od miejskiej. Są 
osobami zaangażowanymi w życie 
swoich małych społeczności, choć-
by dlatego, iż zyskali zaufanie spo-
łeczne podczas wyborów. Po raz 
czwarty, na zaproszenie starosty 
Jana Grabkowskiego w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu spotkali 
się sołtysi z całego powiatu. 

– Wasza rola od wielu lat nie tylko 
umacnia się w świadomości miesz-
kańców, ale również w kontaktach 
z naszym samorządem. Mieszkańcy 
wymagają od sołtysów konkretnych 
działań, stawiając niejednokrot-

nie wysoko poprzeczkę. Podczas 
rozmów w wami odczuwamy tę de-
terminację i upór, co przekłada się 
na waszą skuteczność – mówił Jan 
Grabkowski, starosta poznański, 
który tradycyjnie już wręczył spe-
cjalne statuetki dla najbardziej wy-
różniających się sołtysów. – Święto 
sołtysów to doskonała okazja, aby 
podziękować wszystkim liderom lo-
kalnych społeczności za poświęcony 
czas, zaangażowanie, serce, niesie-
nie bezinteresownej pomocy. 

Wolontariuszka oraz liderka 
„Szlachetnej Paczki”, pomogła 39 
potrzebującym rodzinom. A od 4 
lat jako szefowa sołectwa Sanniki 
wspomaga swym zapałem i energią 
mieszkańców. Marzena Pietraszew-
ska jest jedną z sześciu laureatów, 
którzy odebrali statuetki dla naj-
bardziej aktywnych sołtysów minio-
nego roku. I choć cztery lata to nie 
za długi staż na tym stanowisku, to 
pani sołtys z powodzeniem organi-
zuje festyny integracyjne, wycieczki 

do muzeum kolejki wąskotorowej 
czy biegi charytatywne. – Z udzia-
łem naszych mieszkańców udało 
się zbudować plac zabaw, zlikwi-
dować 70-letnią piwnico-gliniankę, 
która groziła zawaleniem, mamy 
też oświetlenie przy przystanku au-
tobusowym – wymienia Marzena 
Pietraszewska, która ponownie wy-
grała wybory na sołtysa. 

Na kolejne pięć lat sołtysem 
Wiktorowa została też Dorota 
Kaczmarek, która również odebra-

ła wyróżnienie z rąk starosty po-
znańskiego. 

– Nagrodę dedykuję wszystkim 
mieszkańcom naszego sołectwa, 
bez których nie udałoby się wyre-
montować świetlicy wiejskiej, zain-
stalować wiat przystankowych czy 
zbudować stacji naprawy rowerów 
– mówi sołtyska Wiktorowa. – Ta 
nagroda mobilizuje do dalszej wytę-
żonej pracy. Cieszę się bardzo, że to 
co robię jest widoczne i szanowane. 
Powiem krótko, uwielbiam to robić

W tym roku statuetki trafi ły 
również do Barbary Widelickiej 
ze sołectwa Borowy Młyn i Anny 
Kwaśnik z Więckowic oraz Zenona 
Marciniaka z Wagowa, który po 20 
latach, ustąpił miejsca młodszym li-
derom oraz do Eugeniusza Kęsego, 
wieloletniego sołtysa Kalw.

Jaki jest więc przepis na idealnego 
sołtysa? – To taki lider, który potrafi  
wsłuchać się w we wszystkie potrze-
by mieszkańców i umie rozmawiać 
z każdym, bez względu na problem, 
z którym trzeba się zmierzyć. I właśnie 
takie osoby mamy w naszym regionie 
– podsumowuje Jarosław Maciejew-
ski, prezes Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego. KG

Najważniejsze jest zaufanie mieszkańców
Po raz czwarty na zaproszenie starosty Jana Grabkowskiego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 
spotkali się sołtysi z całego powiatu 
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Starosta Jan Grabkowski i Piotr Burdajewicz, przewodniczący RP, z laureatami statuetek dla najbardziej 
wyróżniających się sołtysów. 
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WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

REKLAMA

Gmina Swarzędz ogłosiła przetarg 
na rozbudowę Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Swarzędzu. Zamówienie po-
legać będzie na:

• rozbiórce obiektu sklepiku 
szkolnego o pow. 25 m2, rozbiórce 
istniejących schodów przy sali gim-
nastycznej o pow. 26 m2, rozbiórce 
istniejącego utwardzenia boiska 
o pow. 1813 m2, chodnika o pow. 
95 m2;

• rozbudowie istniejącego budyn-
ku szkoły o powierzchnię 1609,36 
m2 stanowiącą dwukondygnacyjny 
budynek będący łącznikiem po-
między częścią istniejącą i nowo-
budowaną, zawierającą salę gim-
nastyczną wraz z zapleczami oraz 
część dydaktyczną zlokalizowaną 
na piętrze;

• wykonaniu zagospodarowania 
terenu: przestrzeni manewrowej dla 
pojazdów jednostek ratowniczych, 
dojść – chodników, placu postojo-
wego dla samochodów osobowych, 
wykonanie nowych trawników przy 
obiektowych na terenie szkoły;

• budowie sieci wewnętrznych na 
działce: wodociągowej, kanalizacyj-
nej, gazowej;

• budowie placu zabaw o pow. 
515,20 m2 wykonanej z poliuretanu 
wraz z wyposażeniem w urządzenia 
zabawowe;

• wykonaniu nowych boisk spor-
towych: o nawierzchni naturalnej 
trawiastej o pow. 2800 m2, o na-
wierzchni poliuretanowej 1122,40 
m2, bieżni sportowej o pow. poliure-
tanowej 341,00 m2, wraz z wyposa-
żeniem w elementy sportowe: piłko-
chwyty, elementy do koszykówki, 
siatkówki, piłki ręcznej;

• wykonanie i montażu nowej bra-

my wjazdowej i furtki, ławek – 40 
sztuk, betonowych koszy na śmieci 
– 7 sztuk, wiaty śmietnikowej, wiaty 
na bramki sportowe, stojaka na 8 
rowerów. 

Rozbudowa szkoły przy ul. Polnej 
rozpocznie się po rozstrzygnięciu 
przetargu, a 1 września 2020 roku, 
wszystko, w tym nowe wyposażenie, 
ma być gotowe do rozpoczęcia nauki.

Równocześnie w trakcie opra-
cowywania jest projekt rozbudowy 
Szkoły Podstawowej w Wierzonce. 
Gotowy ma być w połowie br. po 

czym rozpoczną się przygotowania 
do realizacji. Zgodnie z opracowaną 
wcześniej koncepcją dobudowane 
będzie nowe skrzydło szkoły (z sala-
mi lekcyjnymi, świetlicą, szatniami 
etc.) oraz salą gimnastyczną. 

Przypomnijmy, że niedawno za-
kończył się remont starego budynku 
szkoły w Wierzonce. Pomieszczenia 
po mieszkaniach na piętrze budyn-
ku zostały zaadaptowane na cele dy-
daktyczne. Kosztowało to niespełna 
ok. 1,2 mln zł z budżetu gminy Swa-
rzędz. MW

Rozbudują dwie 
szkoły
W gminie Swarzędz rozbudowane zostaną dwie szkoły 
podstawowe 
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TU MOGŁA BYĆ
TWOJA REKLAMA! 

ZADZWOŃ 
 691-895-296

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

Tak będzie wyglądała SP nr 2 w Swarzędzu.

A tak SP w Wierzonce. 

Zarząd Transportu Miejskiego 
w Poznaniu planuje integrację 
transportu publicznego z gminami 
Kórnik i Zaniemyśl. Pasażerowie 
zyskaliby cztery linie autobusowe 
organizowane przez ZTM. Integra-
cja planowana jest na 1 sierpnia, 
ale wcześniej decyzję w tej sprawie 
muszą podjąć gminy i Rada Miasta 
Poznania.

Obecnie ZTM organizuje trans-
port na terenie gminy Kórnik 
w ograniczonym zakresie. Pasaże-
rowie mogą korzystać z przejazdów 
na liniach numer: 511 (do Kamio-

nek przez Szczytniki), 512 (do Bo-
rówca przez Szczytniki) oraz 527 
(do Kamionek przez Czapury).

Planowana integracja ma objąć 
kolejne cztery linie obsługujące za-
równo Kórnik, jak i znajdujący się 
poza terenem powiatu poznańskie-
go Zaniemyśl (powiat średzki).

– Prowadzona od wielu lat 
przez ZTM integracja transportu 
publicznego Poznania i ościen-
nych gmin przynosi wymierne 
korzyści dla wszystkich pasaże-
rów – mówi Mariusz Wiśniewski, 
zastępca prezydenta Poznania. – 

Integracja pozwala zwiększać za-
kres oferowanych usług i ułatwia 
konstruowanie rozkładów jazdy 
i przebiegu linii, które są bardziej 
dopasowane do potrzeb klientów. 
Pozwala też oferować ujednolico-
ną dla wszystkich taryfę biletową 
z podstawowym nośnikiem, jakim 
jest karta PEKA.

Proponowane nowe, zintegro-
wane linie będą długie. Najdłuższa 
z nich, linia nr 560 do Zaniemyśla, 
ma około 36 kilometrów (najdłuż-
sze linie organizowane obecnie 
przez ZTM mają około 30 km). AW

Łatwiejszy dojazd do Kórnika 
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O terenach inwestycyjnych w gmi-
nie Stęszew zrobiło się głośno, 
kiedy budową na nich fabryki po-
ważnie był zainteresowany jeden 
z potentatów motoryzacyjnych. 
Jakimi terenami dysponujecie? 

— Pod inwestycje mamy prawie 
200 hektarów znajdujących się 
w kilku lokalizacjach w miejscowo-
ści Strykowo.

 Jakie są ich atuty?

— Przede wszystkim bliskość 
Poznania oraz drogi ekspresowej 
S5 Poznań – Wrocław, której węzeł 
komunikacyjny zlokalizowany 
jest zaledwie trzy kilometry od 
gminnych terenów inwestycyjnych. 
Zaletą jest także przecinająca gminę 
droga krajowa numer 5 łącząca Po-
znań z Wrocławiem, a także droga 
krajowa nr 32 do Zielonej Góry. Za-
chętą jest też pełna infrastruktura 
techniczna wraz z rozdzielnią gazu 
wysokiego i niskiego ciśnienia, roz-
dzielnią prądu oraz oczyszczalnią 
ścieków. Pobliskie działki uzbrojone 
są w przyłącza gazu, prądu, kanali-
zacji sanitarnej, wody oraz telefonii 
stacjonarnej za pośrednictwem 
światłowodu biegnącego wzdłuż 
drogi nr 32. W pobliżu jest też linia 
kolejowa. Powstanie tu także węzeł 

komunikacyjny. Dzięki natomiast 
profesjonalnej i szybkiej obsłudze 
administracyjno – prawnej inwesty-
cji proces załatwiania formalności 
związanych z lokalizacją nowych 
inwestycji przebiega bardzo 
sprawnie. Ponadto wychodzimy 
naprzeciw inwestorom i wielkość 
działek wydzielać będziemy według 
ich potrzeb.

Większość terenu inwestycyjnego 
jest włączona w obszar Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej? Na co mogą 
liczyć inwestorzy?

— Stęszewska podstrefa Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej podlega regułom 
obowiązującym na terenach 
specjalnych stref ekonomicznych, 
co w skrócie oznacza, że przedsię-
biorca podejmujący tu działalność 
gospodarczą jest uprawniony do 
korzystania z pomocy regionalnej 
w postaci zwolnienia w podatku 
dochodowym CIT z tytułu poniesio-
nych nakładów inwestycyjnych lub 
tworzenia nowych miejsc pracy.

Czy możliwa jest rozbudowa tere-
nów inwestycyjnych w gminie?

— Tak, ale będą to działki pry-
watne. Przygotowujemy właśnie 
miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Jakie branże gmina będzie pre-
ferować na terenach inwestycyj-
nych, a jakich nie?

— Obszar ten przeznaczony jest 
pod tereny produkcji, baz, składów 
i magazynów oraz lokalizacji 
wielkopowierzchniowych obiektów. 
Wobec takiego przeznaczenia zain-
teresowane inwestowaniem może 

być wiele branż. Na pewno nie 
chcemy inwestycji, które w sposób 
bardzo negatywny będą oddziały-
wały na środowisko.

Gmina właśnie ogłosiła prze-
targ na sprzedaż dwóch działek 
inwestycyjnych. Proszę o nich 
opowiedzieć.

— Znajdują się one przy drodze 
krajowej nr 32. Mają powierzchne 
0,2425 i 0.3370 ha. Cena wywo-
ławcza to odpowiednio 325.800 
i 452.800 złotych. Przetargi odbędą 
się 21 marca i 17 kwietnia. 

Spodziewa się Pan boomu inwe-
stycyjnego w gminie Stęszew?

— Jestem dobrej myśli, szczegól-
nie, że w niedalekiej przyszłości 
oddany zostanie do użytku węzeł 
drogi ekspresowej S5, co zde-
cydowanie wpłynie na warunki 
komunikacyjne z terenami inwe-
stycyjnymi. Fakt, że gmina Stęszew 
leży już w tzw. drugim pierścieniu 
Poznania (czyli nie sąsiaduje z nim 
bezpośrednio), a do autostrady 
mamy dużo dalej niż np. Komorniki 
ma jednak niewątpliwy wpływ na 
zainteresowanie inwestorów. 

Rozmawiał Sławomir Lechna

Czas na inwestycyjny boom
– Wychodzimy naprzeciw inwestorom i wielkość działek inwestycyjnych 
wydzielać będziemy według ich potrzeb – mówi burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak 
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Prace na 
autostradzie
Trwają prace przygotowawcze do 
budowy trzeciego pasa na poznań-
skim odcinku autostrady A2. Mogą 
one powodować utrudnienia w ru-
chu. Utrzymane mają być po dwa 
pasy ruchu w obie strony. 

1 marca rozpoczęła się budowa 
przewiązek na odcinku Poznań Za-
chód – Poznań Luboń oraz włącza-
nia pasa na węźle Poznań Luboń. 
Są to prace przygotowawcze do 
rozpoczęcia rozbudowy obwodnicy 
Poznania. Będą one trwały w dwa 
pierwsze weekendy marca.

Wprowadzona została tymczaso-
wa organizacja ruchu na wskaza-
nych odcinkach autostrady.

8 marca od godz. 20:00 do 11 
marca do godz. 6:00 pojazdy będą 
się poruszały tylko pasem wol-
nym na jezdni północnej (kierunek 
Świecko) 

Pojazdy z pasa szybkiego będą 
jechały wolnym a pojazdy z wolne-
go pasem awaryjnym. Prace będą 
prowadzone jednocześnie na obu 
jezdniach.

Zasadnicze prace nad budową 
trzeciego pasa rozpoczną się w po-
niedziałek, 18 marca.

Aktualne informacje o płynności 
przejazdu na odcinku A2 Konin – 
Świecko dostępne są pod adresem: 
twitter.com/AutostradaWlkp oraz 
pod numerem infolinii: +48 504 
422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 
20.00). Red

REKLAMA? 
 691-895-296
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Bądźmy GIT z PIT!
Urząd Gminy Dopiewo prowadzi kampanię, której adresatami są nie tylko nowi mieszkańcy, ale i ci, którzy 
przez lata nie zdawali sobie sprawy z tego, że ich aktywność może dać zysk liczony w milionach

Coraz bliżej wiosny, więc i coraz bli-
żej ostatecznego terminu rozliczeń 
z fi skusem! Udogodnienie jakim 
jest e-PIT nie wyręczy nas w aktu-
alizacji adresu zamieszkania, jaki 
podaliśmy urzędowi skarbowemu, 
jeśli uległ on zmianie lub nie był 
aktualizowany. Warto zadbać o  to, 
by w rubryce dotyczącej miejsca za-
mieszkania w PIT był adres naszego 
faktycznego zamieszkania (i nie 
chodzi tu o formalny meldunek, ale 
o to, gdzie mieszkamy i spędzamy 
większość życia).

Dlaczego jest to takie ważne? 
Wszystkim nam powinno zależeć, 
żeby skierować część pieniędzy 
z podatków do budżetu gminy, 
w której mieszkamy i żyjemy, przy-
czyniając się do poprawy naszego 
życia, a nie miejsc, w których miesz-
kaliśmy dawniej. Każdy płacący 
podatek mieszkaniec może zadbać 
o to, żeby część jego podatku zosta-
ła właściwie skierowana z budżetu 
państwa – do budżetu gminy, w któ-
rej mieszka. W praktyce brana jest 
pod uwagę gmina, którą wskazuje 
urzędowi skarbowemu jako miejsce 
zamieszkania. W przypadku gmin, 
w których powstają nowe osiedla 

i przybywa dynamicznie mieszkań-
ców gra może toczyć się o niemałe 
pieniądze – o dodatkowe miliony 
złotych, które co roku mogą zasilać 
gminny budżet. Niemal 40 procent 
podatku wraca do gmin zamieszka-
nia mieszkańców.

– Szacujemy, że o kilka, a nawet 
kilkanaście milionów złotych może 
zwiększyć się gminny budżet, jeśli 
wszyscy mieszkańcy naszej gminy, 
zadbają o to, by w rubryce „adres 
zamieszkania” fi gurował adres 
pod którym faktycznie mieszkają – 
mówi Adrian Napierała, wójt gminy 
Dopiewo. – W ten sposób budżet 
gminny może zyskać dodatkowe 
pieniądze, które możemy przezna-
czyć na szybszą realizację inwestycji 
potrzebnych w gminie, ale i atrak-
cyjną ofertę społeczną. 

Potrzeb w każdej gminie jest dużo. 
Pieniądze, które gminy mogą zyskać 
dzięki świadomemu wskazywaniu 
przez mieszkańców miejsca za-
mieszkania dają im dodatkowe moż-
liwości. To „nadprogramowo” zbu-
dowane czy wyremontowane: drogi, 
kanalizacje, szkoły i przedszkola. To 
także bardziej atrakcyjna oferta – 
kulturalna, sportowa, oświatowa.

Warto sprawdzić więc jakie dane 
o miejscu naszego zamieszka-
nia posiada urząd skarbowy. Nie 
w każdym przypadku są to adre-
sy meldunku na stałe, zwłaszcza 
w gminach sąsiadujących z duży-
mi miastami, w których przybywa 
mieszkańców, albo nowi mieszkań-
cy pozostają zameldowani są na 
stałe w mieszkaniu, które posiadają 
w mieście, choć faktycznie więk-
szość czasu, spędzają na wsi.

Co roku przybywa w gminie Do-
piewo ponad tysiąc mieszkańców. 
Duża ich część to osoby rozliczają-
ce PIT-y. O skali migracji i potrzeb 
inwestycyjnych świadczy ewidencja 
ludności. Według danych Urzędu 
Gminy Dopiewo w 2018 r. liczba 
nowych meldunków na stałe prze-
kroczyła 1700 osób. To jeden z naj-
wyższych wyników w Polsce. Wciąż 
oddawane są w gminie Dopiewo 
nowe osiedla i domy. Szacuje się, 
że znaczna część nowych miesz-
kańców jest poza ewidencją, bo np. 
z braku czasu lub dla wygody, nie 

meldują się w nowym miejscu za-
mieszkania. To od tego, czy nowy 
adres fi guruje w PIT zależy, czy 
dorzucą swoje cegiełkę do gminne-
go budżetu, nie wydając ani grosza 
z własnej kieszeni. 

– Wiemy, że zależy im na komfor-
cie życia w miejscu zamieszkania, 
korzystaniu z nowoczesnej infra-
struktury, dobrych warunkach na-
uczania, atrakcyjnych wydarzeniach 
sportowych czy kulturalnych. Za-
dbanie o to, by w PIT fi gurował adres 
gminny jako miejsce zamieszkania 
jest tym, co mogą dla siebie zrobić – 
mówi wójt Adrian Napierała.

Przykładowo osoba zarabiająca 
rocznie 50 tys. zł brutto, płaci PIT 
w wysokości 4400 zł. Z tej kwoty do 
budżetu gminy, która fi guruje w PIT 
jako miejsce zamieszkania, trafi  
1760 zł. Pomnóżmy tę kwotę przez 
np. 4 tys. mieszkańców i otrzymamy 
niebagatelną kwotę 7 mln zł. 

Warto mieć świadomość zależno-
ści między podanym w PIT adresem 
a możliwościami inwestycyjnymi 
samorządu. Urząd Gminy Dopiewo 
od kilku lat uświadamia mieszkań-
ców o zależności między adresami 
podawanymi przez nich w deklaracji 

PIT a możliwościami fi nansowymi 
gminy. Prowadzi kampanię „Bądź-
my GIT z PIT!”, której adresatami 
są nie tylko nowi mieszkańcy, ale 
i ci, którzy przez lata nie zdawali so-
bie sprawy z tego, że ich aktywność 
może dać zysk liczony w milionach. 

Gminy nie prowadzą działalności 
gospodarczej. Większość środków, 
którymi dysponują, to podatki i sub-
wencje. W budżecie gminy Dopiewo 
57 ze 141 mln. zł pochodzi z PIT-ów 
– to 40 procent. Dzięki środkom po-
zyskanym dodatkowo do gminnego 
budżetu z PIT-ów, gmina więcej in-
westuje w infrastrukturę, ale i organi-
zuje koncerty z gwiazdami czy wyda-
rzenia sportowe. Swoje rolę mają do 
wypełnienia gminne maskotki DOP 
i EWO. Kilkuletnia kampania przy-
nosi efekty – rosną wpływy z tytułu 
PIT w stosunku do roku poprzedzają-
cego: wynosiły one w dwóch poprzed-
nich latach po 5–6 mln zł, tegoroczny 
wzrost wyniósł aż 14 mln zł. 
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Prace związane z przebudową pół-
nocnej nitki mostu Lecha postępują 
zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem. Powstaje już nowa konstruk-
cja stalowa, która w drugiej połowie 
marca będzie montowana na placu 
budowy.

– Prace na moście Lecha idą 
zgodnie z planem. Najdalej w stycz-
niu przyszłego roku będzie on od-
dany do użytku. Skorzystają na tym 
wszyscy użytkownicy ruchu. Kie-
rowcy uzyskają dodatkowy – trze-
ci – pas ruchu. Jest to ważne, gdyż 
most jest częścią II ramy komuni-
kacyjnej. Przyjazne rozwiązania 
będą także dla pieszych i rowerzy-
stów – mówi Mariusz Wiśniewski, 
zastępca prezydenta Poznania. 

Nowa konstrukcja zastąpi po-
przednią, usuniętą ze względu na 
zły stan techniczny. Pochodziła ona 

z lat 50. XX wieku, kiedy północną 
część mostu wybudowano.

Prace rozbiórkowe obejmujące: 

wyposażenie, płytę, konstrukcję 
stalową oraz podpory i fundamen-
ty trwały 2,5 miesiąca i były pro-

wadzone przy zachowaniu ruchu 
żeglownego na Warcie. W ramach 
robót budowlanych pod dnem rzeki 

w kanałach ułożono kable teletech-
niczne i energetyczne, wykonano 
komory szczelne pod nowe podpo-
ry, ściany szczelinowe, na których 
są posadowione oraz większość 
podpór. 

Nowy most będzie trójprzęsłowy 
o długości 236 metrów, bez podpór 
w nurcie rzeki. Będzie miał trzy pasy 
jezdni, ścieżkę rowerową oraz pie-
szą. Do jej budowy zostanie użyte 
około 7 tys. m3 betonu, a także około 
2,5 tys. ton stali.

Przebudowa mostu Lecha jest 
częścią zadania „Poprawa warun-
ków komunikacyjnych w ciągu 
drogi krajowej nr 92 w Poznaniu”. 
Projekt jest współfi nansowany ze 
środków Miasta Poznania oraz do-
tacji Unii Europejskiej z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014–2020. PIM

Wkrótce montaż konstrukcji stalowej mostu Lecha
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Priorytetem w walce ze smogiem 
w gminie Buk ma być w dalszym 
ciągu edukowanie i uświadamianie 
mieszkańców, jak bardzo negatywny 
wpływ ma smog na nasze zdrowie. To 
zadanie dla placówek oświatowych. 
Specjalny apel na stronie interneto-
wej urzędu wystosowali też radni. 

– W związku z zarejestrowany-
mi na czujnikach jakości powietrza 
na terenie miasta i gminy Buk po-
nadnormatywnymi stężeniami pyłu 
w powietrzu, prosimy tych wszyst-
kich, którzy ogrzewają swoje domy 
i mieszkania piecami węglowymi 
o to, by zwrócili uwagę na jakość 
spalanego w nich węgla i nie spala-
li w nich w żadnym razie odpadów 
i śmieci – czytamy w apelu. – W celu 
wytwarzania mniejszego dymu zale-
canym sposobem palenia w kotłach 
na węgiel jest metoda rozpalania od 
góry, do czego bardzo zachęcamy. 
Musimy stoczyć walkę w naszych gło-
wach: albo będzie tanio i się zatruje-
my, wkładając do pieca co popadnie, 
albo wybieramy zdrowie, stawiając 
na dobrej jakości piec i ekologiczne 
paliwo. Nie trujmy siebie i innych 
mieszkańców naszej gminy. Działaj-
my ekologicznie i nie palmy śmieci, 
segregujmy odpady i w żadnym razie 
ich nie spalajmy. Nie odpalajmy nie-
potrzebnie samochodów. Zróbmy, co 
w naszej mocy, by oddychać czystym 
powietrzem. To zadania dla każdego 
z nas – kończą radni.

Gmina chce zintensyfi kować pro-
mowanie wśród mieszkańców moż-
liwości uzyskania dofi nansowania 
do wymiany źródeł ogrzewania oraz 

termomodernizacji jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych w ra-
mach rządowego programu „Czyste 
powietrze”. To rola dla nowo po-
wołanego pełnomocnika do spraw 
jakości powietrza. 

Zaplanowano także inwentaryza-
cję nieruchomości i lokali na terenie 
gminy, w celu ścisłego określenia 
źródła ogrzewania i rodzaju spa-
lanego opału. Objęłaby ona także 
budynki gminne. Kontynuowany 
będzie program wymiany pieców 
węglowych i zastępowanie ich kotła-

mi na gaz, łącznie z przerobieniem 
instalacji wewnętrznej ze wspar-
ciem fi nansowym gminy i powiatu.

Gmina Buk w dalszym ciągu 
pomagać będzie mniej zamożnym 
mieszkańcom udzielając zasiłków 
celowych na kupno opału o wyma-
ganych parametrach ekologicznych 
ze stosownym certyfi katem jako-
ściowym. 

Najbardziej rewolucyjnym rozwią-
zaniem wydaje się być stworzenie 
systemu zgłaszania i podejmowania 
interwencji oraz systematycznych 

kontroli w przypadkach palenia 
śmieci i odpadów na terenie gminy. 
Działanie to przewidziane jest dla 
burmistrza, pełnomocnika ds. jako-
ści powietrza, urzędników i policji.

Bukowscy radni chcą też wystąpić 
do wielkopolskich parlamentarzy-
stów z apelem o dopracowanie prze-
pisów i odpowiednie uszczelnienie 
systemu kontroli punktów sprzedaży 
opału, w celu przeciwdziałania sytu-
acjom dopuszczającym sprzedaż pro-
duktów węglowych niespełniających 
norm ekologicznych. Sylwia Lechna

Pakiet antysmogowy w Buku
Bukowscy radni przyjęli pakiet rozwiązań antysmogowych, które mają poprawić 
jakość powietrza i wystosowali apel do mieszkańców 
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Polski Alarm Smogowy przeprowadził w Sali Miejskiej w Buku szkolenie dla nauczycieli nt. smogu, tego jak 
dbać o powietrze i zdrowie oraz jak edukować.

Nie dla 
zakładu 
olejów

Wystawa 
stolarstwa

Protestujący od kilku miesięcy miesz-
kańcy Buku mogą odetchnąć z ulgą 
– burmistrz gminy 8 marca odmó-
wił inwestorowi zgody na budowę 
zakładu produkcji olejów z tworzyw 
sztucznych, który miał powstać w po-
bliżu przystanku kolejowego.

– Z uwagi na ważny interes spo-
łeczny pragniemy poinformować, że 
dzisiaj burmistrz miasta i gminy Buk, 
w związku z prowadzonym postępo-
waniem wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach, odmówił 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na „budowie zakładu 
produkcji olejów z tworzyw sztucz-
nych wraz z niezbędną infrastruk-
turą”, dla którego inwestorem jest 
spółka HETMAN EKO 11 Sp. z o.o. 
– poinformowano na profi lu społecz-
nościowym gminy Buk. Red 

Od 12 marca, w ramach obchodów 
Święta Patrona Miasta św. Józefa, 
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztu-
ki zaprasza do zwiedzania ekspozycji 
poświęconej twórczości w drewnie. 
Prezentowany będzie fragment bo-
gatej kolekcji tradycyjnych narzędzi 
stolarskich Zbigniewa Staniszew-
skiego. Wystawę uświetnią obrazy 
wykonane techniką intarsji przez 
uczestników warsztatów organizo-
wanych przy Ośrodku Kultury pod 
kierunkiem Jana Kułakowskiego.

Wystawa potrwa do 7 kwietnia. 
JMDK

W auli Szkoły Podstawowej nr 2 
w Zalasewie 15 lutego odbyło się 
ofi cjalne zakończenie swarzędzkich 
obchodów 100. rocznicy Powsta-
nia Wielkopolskiego. Uroczystość 
rozpoczęła premiera 5. odcinka 
fi lmu „Swarzędz na szlaku dzie-
jów”, obejmującego czas Powsta-
nia Wielkopolskiego oraz okresu 
międzywojennego. W temat ostat-
niej już części fi lmu, przybyłych 
do Swarzędzkiej Sali Koncertowej, 
wprowadził regionalista pan Antoni 
Kobza. 

Drugą część spotkania stanowiła 
promocja nowego wydania książki 
„Uczestnicy Powstania Wielko-
polskiego 1918–1919 związani 
z ziemią swarzędzką”, o której opo-
wiedział jeden ze współautorów Ar-
kadiusz Małyszka. 

Na zakończenie burmistrz Ma-
rian Szkudlarek, w serdecznych 
słowach, podziękował rodzinom 
swarzędzkich Powstańców Wiel-
kopolskich, za pomoc podczas po-
wstawania książki i fi lmu, za obec-
ność na uroczystości oraz pamięć 
o bohaterskich przodkach. 

Całe spotkanie uświetnił recital 

akordeonowy w wykonaniu Jarosła-
wa Buczkowskiego. 

Spotkanie w Swarzędzkiej Sali 
Koncertowej zakończyło obchody 
100-lecia Powstania Wielkopol-
skiego organizowane przez mia-
sto i gminę Swarzędz. W bogatym 
programie swarzędzkich obchodów 
znalazły się m. in. wystawy, spotka-
nia z autorami publikacji, odsło-

nięcie czterech tablic upamiętnia-
jących powstańców ze Swarzędza 
i okolic, ekspozycje oraz ofi cjalne 
uroczystości na rynku. 

Książkę „Uczestnicy Powstania 
Wielkopolskiego 1918–1919 zwią-
zani z ziemią swarzędzką” można 
nabyć nieodpłatnie w Bibliotece Pu-
blicznej w Swarzędzu oraz Swarzędz-
kim Centrum Historii i Sztuki. J. Szar 

Swarzędzkie obchody powstania
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Burmistrz Marian Szkudlarek podziękował rodzinom swarzędzkich 
Powstańców Wielkopolskich. 

Rozstrzygnięty został przetarg na 
przebudowę Poziomkowej i odcin-
ka ul. Rivoliego (do skrzyżowania 
z ul. Agrestową) w podswarzędzkim 
Zalasewie. Obie ulice otrzymają na-
wierzchnię z betonowej kostki bru-
kowej. Ul. Rivoliego będzie miała 
chodnik z jednej strony, natomiast 
znacznie węższa ul. Poziomkowa 
zaprojektowana została jako pie-
szojezdnia. W ramach tej inwestycji 
wykonane zostaną także: odwod-

nienie ulic, brakujące przyłącza 
wodno-kanalizacyjne, kanalizacja 
teletechniczna, usunięte zostaną 
kolizje sieci elektroenergetycznych 
i telekomunikacyjnych. Prace mają 
się zakończyć latem br. Ich koszt to 
niespełna 1,3 mln zł, a wykonaw-
cą będzie Budownictwio Drogowe 
Krug Sp. z o.o. Sp. k. z Rabowic. 

Umowę w tej sprawie burmistrz 
Swarzędza Marian Szkudlarek pod-
pisał 21 lutego. MW

Przebudują ulice 
w Zalesewie



NR 154 / 11 MARCA 2019

10 WOKÓŁ NAS

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.2018.2204 ze zm.) niniejszym 

podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. 

Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości położonych 

na terenie gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia na 

rzecz aktualnego użytkownika, w trybie bezprzetargowym tj. 

działka nr 432/1 obręb Modrze. 

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 (tj. Dz.U.2018.2204 ze zm.) niniejszym podaję 

do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 

11 wywieszono wykaz nieruchomości położonych na 

terenie gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz 

aktualnych użytkowników, w trybie bezprzetargowym tj.: 

• część dz. 302 obręb Trzebaw;

• dz. 31/2 obręb Modrze. 

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
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie 

gminy Stęszew, przeznaczonych na cele rolnicze

Dane dotyczące nieruchomości:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości 
wg ewidencji gruntów Powierzchnia 

(dzierżawna) 
nieruchomości

Położenie 
nieruchomości

Opis 
użytków wg 
ewidencji 
gruntów

Cena wywoławcza 
rocznego czynszu 
dzierżawnego Wadium 

Minimalne 
postąpienie Nr działki Nr KW

1. Dz. 10/1
Dz. 10/2

PO1S/0004
7783/9

0.8967ha
0.8175ha

Trzebaw Grunty orne 1715,00zł 200,00zł 20,00zł 

Okres trwania umowy dzierżawy działek nr 10/1 i 10/2 obręb Trzebaw – 3 lata. Z uwagi na fakt, iż działki stanowią grunt sołecki 

przeznaczony do użytkowania aktualnie urzędującemu sołtysowi, okres dzierżawy może zostać skrócony, jeśli dany sołtys będzie 

zainteresowany korzystaniem z w/w gruntu. Przyszły dzierżawca tytułem zabezpieczenia winien wnieść najpóźniej w dniu podpisania 

umowy jednorazową opłatę w wysokości rocznego czynszu dzierżawnego, która zostanie rozliczona w ostatnim roku dzierżawy. Termin 

wnoszenia opłat z tyt. umowy dzierżawy – do 30 września każdego roku.

Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się 25 marca 2019r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11. Wadium ze 

wskazaniem nieruchomości należy wnosić w pieniądzu do dnia 21 marca 2019r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew. 

Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg 

zaliczone zostanie na poczet wartości przyszłego czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz 

wydzierżawiającego. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia. Ponadto warunkiem 

wzięcia udziału w przetargu jest: 1) okazanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest 

osoba prawna, 2) w przypadku reprezentowania w przetargu osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika – przedłożenie stosownego pełnomocnictwa, 3) 

złożenie w dniu przetargu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się̨ z pełną  treścią̨ ogłoszenia o przetargu wraz z przyjęciem jej bez zastrzeżeń, 4) złożenie w dniu 

przetargu pisemnego oświadczenia o braku zaległości w zobowiązaniach finansowych z tytułu podatku, opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Stęszew. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 – pokój nr 16, nr tel. (61) 8197 149. Ogłoszenie zostało zamieszczone 

na stronie internetowej www.steszew.pl w zakładce BIP, wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w sołectwach gminy Stęszew. 

Wójt Gminy Duszniki
informuje, iż został ogłoszony przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
 
Zgodnie z art.37 ust.1 z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz.2204 ze zmianami) 
niniejszym podaję do publicznej wiadomości, iż na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, przy ulicy 
Sportowej 1, miejscowości położenia nieruchomości oraz BIP 
Gminy Duszniki – wywieszono ogłoszenie o przetargu ustnym 
ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej na terenie miejscowości Duszniki.

Ogłoszenie zostało również umieszczone na stronie 
internetowej www.duszniki.eu . Informacji udziela pracownik 
Urzędu Gminy Duszniki (telefon 61-2956530 pokój nr 4). 

Wójt Gminy Duszniki
informuje, iż zostały sporządzone i podane do publicznej 
wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
(działki budowlane) na rok 2019 
 
Zgodnie z art.35 ust.1 z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147) niniejszym 
podaję do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, przy ulicy Sportowej 1, 
miejscowości położenia nieruchomości, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Duszniki – podano 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na 
terenie miejscowości Sękowo, Kunowo i Sędzinko-Zalesie, 
stanowiących własność Gminy Duszniki. 

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 
www.duszniki.eu . Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy 
Duszniki (telefon 61-2956530 pokój nr 4). 

Zawody zostały zorganizowane 
przez Bractwo Kurkowe Poznań rok 
założenia 1253 na cześć podpisania 
rozejmu w Trewirze przez państwa 
Ententy i Republiki Weimarskiej.

Delegacje bractw z Poznania, 
Kórnika, Swarzędza, Lubonia, Mo-
siny, Nysy i Zbąszynia, po mszy 
św. odprawionej przez kapelana 
bractwa księdza Trojana Marchwia-
ka w kościele pw. Św. Wojciecha, 
przemaszerowały ze sztandarami 
do grobu gen. Stanisława Taczaka 
mieszczącego się na Wzgórzu św. 
Wojciecha. Po złożeniu wiązanek 
kwiatów, zapaleniu zniczy, bracia 
udali się na strzelnicę na Lizawce.

Po zaciętej rywalizacji, w strzela-
niu do tarczy okręgowej I miejsce 
zajął brat Zdzisław Kaczmarek, II 
– brat Jarosław Danieluk, III – brat 
Jan Mazur, prezes okręgu. W strze-
laniu do statutowej tarczy powstań-

czej Bractwa Kurkowego Poznań 
1253 I miejsce zajął brat Leszek 
Taterka, II – brat Witold Bączyk, III 
– brat Robert Reszkowski. W strze-
laniu do tarczy ufundowanej przez 
brata Piotra Szymczaka I miejsce 
zajął brat Roman M. Czechoski, II 
miejsce – brat Zdzisław Kaczma-

rek, III miejsce – brat Robert Kol-
wicz. W strzelaniu do tarczy ufun-
dowanej przez brata Romana M. 
Czechoskiego – I miejsce zajął brat 
Roman Barczewski, II miesjce – 
brat Norbert Biniek, III miejsce brat 
Zdzisław Kaczmarek. Konkurencję 
strzelania do kura wygrał brat Nor-
bert Biniek. Obsługę strzelań na 
dwóch osiach prowadził i sędziował 
nasz brat strzelmistrz brat Zdzisław 
Jakubowski.

Podczas uroczystości bracia ra-
czyli się jadłem, które zapewnili 
zwycięzcy ubiegłorocznego turnieju 
statutowego z Bractwa Kurkowego 
Poznań rok założenia 1253. 

Strzelanie trwało do późnych go-
dzin wieczornych, miłej atmosferze 
sprzyjała również słoneczna aura. 
Mamy nadzieję, że wejdzie na stałe 
do terminarza okręgowych strzelań. 
Roman M. Czechoski 

Strzelanie bractw 
Członkowie Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego 
16 lutego wzięli udział w Strzelaniu Okręgowym Okręgu 
Poznańskiego Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP
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TU MOGŁA BYĆ TWOJA REKLAMA! 
ZADZWOŃ  691-895-296
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To program dedykowany osobom 
starszym, mieszkającym samotnie 
i ze względu na stan zdrowia zagro-
żonych zasłabnięciem lub upadkiem 
(np. z powodu cukrzycy, schorzeń 
kardiologicznych lub neurologicz-
nych). Osoby takie otrzymają urzą-
dzenie nadawczo-odbiorcze wyposa-
żone w kartę SIM, z wykupionym na 
czas trwania projektu abonamentem, 
zapewniającym bezpłatne połączenia 
z całodobowo czynnym Telecentrum. 
Do tego dostaną osobisty nadajnik, 
umożliwiający wezwanie natychmia-
stowej pomocy w sytuacji zagrażają-
cej zdrowiu lub życiu. Po otrzymaniu 
sygnału Telecentrum ustala przyczy-
ny alarmu i zapewnia niezwłoczną, 
adekwatną do sytuacji interwencję, 
obejmującą w szczególności powia-
domienie wskazanych osób z listy 
kontaktowej, wezwanie karetki pogo-
towia ratunkowego, straży pożarnej 
lub policji do miejsca zamieszkania 
podopiecznego wraz z podaniem 
istotnych informacji na temat stanu 
zdrowia i zaistniałej sytuacji. 

– W najbliższych dniach 30 urzą-
dzeń elektronicznych w kształcie 
zegarka na rękę trafi  do naszych 
seniorów – wyjaśnia wójt Tarno-
wa Podgórnego Tadeusz Czajka. 
– Łatwość obsługi i szybki kontakt 

z Centrum Pomocy są dużymi atu-
tami tego rozwiązania. 

Projekt będzie realizowany do 31 
maja 2020 r., a jego koszt wyniesie 
30.600 zł. Za obsługę systemu tele-
opieki w gminie Tarnowo Podgórne 
odpowiedzialna będzie fi rma Co-
march Healthcare S.A. z Krakowa, 
z którą 28 lutego została podpisana 
stosowna umowa. 

Program teleopieki jest jednym 
z elementów projektu „Tarnowo 
Podgórne dla Seniorów – działania 
opiekuńcze i aktywizacyjne”, re-
alizowanego przez gminę Tarnowo 
Podgórne przy unijnym wsparciu 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Projekt będzie 
realizowany do maja 2020 r. przez 
Pałac Jankowice i Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tarnowie Podgórnym, 
w partnerstwie z podmiotem ekono-
mii społecznej – Polskim Stowarzy-
szeniem Animatorów i Pedagogów 
„Klanza” Oddział Białostocki.  ARz

Seniorzy pod (tele)opieką
Gmina Tarnowo Podgórne uruchomiła system teleopieki, który obejmie 30 seniorów
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Wkrótce nowocze-
sne urządzenia 
trafi ą do seniorów

Wójt 
rozumie 
nauczycieli

Inicjatywa 
obywatelska 

List otwarty do kadry nauczy-
cielskiej ze szkół gminy Tarnowo 
Podgórne skierował wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka. Wy-
raził w nim zrozumienie dla postu-
latów strajkujących i podkreślił, że 
ma świadomość tego, że w ślad za 
rosnącymi wymaganiami, stawia-
nymi współczesnym pedagogom, 
nie idzie satysfakcjonujący wzrost 
wynagrodzeń. 

– Zdaję sobie sprawę, że są Pań-
stwo gotowi zatrzymać pracę szkół 
i rozpocząć strajk – napisał wójt 
Tadeusz Czajka. – Mam jednak 
nadzieję, że do takiej sytuacji nie 
dojdzie, że państwo polskie, repre-
zentowane przez rząd, a w szczegól-
ności Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej, zrozumie Państwa położenie 
i wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom 
środowiska nauczycielskiego. 

Ponadto wójt poparł stanowi-
sko Związku Gmin Wiejskich RP 
w sprawie fi nansowania zadań 
oświatowych przez samorządy. 
Związek wezwał rząd do podjęcia 
działań naprawczych w zakresie 
edukacji podkreślając, że niedosza-
cowana wysokość subwencji zmu-
sza gminy do nadmiernego fi nanso-
wania oświaty ze środków własnych. 
To z kolei uniemożliwia realizację 
innych zadań własnych samorządu.

List z informacją o poparciu dla 
postulatów Związku Gmin Wiej-
skich wójt skierował do premiera 
Mateusza Morawieckiego, minister 
edukacji narodowej Anny Zalew-
skiej oraz minister fi nansów Teresy 
Czerwińskiej. ARz

Mieszkańcy gminy Komorniki mogą 
już korzystać z prawa inicjatywy 
obywatelskiej. Na niedawnej sesji 
komorniccy radni przyjęli uchwałę 
określającą zasady składania pro-
jektów uchwał w nowym trybie. 

Z obywatelską inicjatywą uchwa-
łodawczą może wystąpić grupa co 
najmniej 300 mieszkańców posia-
dających czynne prawo wyborcze. 
Oznacza to, że przynajmniej tyle osób 
musi podpisać się pod projektem 
uchwały. Projekt, który spełni wyma-
gania formalne określone przez radę, 
zostanie opublikowany na stronach 
urzędu i stanie się przedmiotem ob-
rad podczas najbliższej sesji. 

Mieszkańcy mogą zgłosić projekt 
uchwały w każdej sprawie, która leży 
w kompetencji rady gminy. Będzie to 
oceniał przewodniczący rady. 

Przygotowaniem projektu uchwa-
ły w trybie inicjatywy obywatelskiej, 
jego rozpowszechnieniem i organi-
zacją zbierania podpisów będzie zaj-
mował się komitet inicjatywy uchwa-
łodawczej. Może go utworzyć grupa 
co najmniej 5 osób. Zadaniem komi-
tetu będzie także promocja projektu 
wśród mieszkańców. Red

W gminie Komorniki zakończył się 
pierwszy kurs „Moje fi nanse i trans-
akcje w sieci” organizowany w ra-
mach programu szkoleniowego „Ja 
w internecie”. Certyfi katy ukończe-
nia kursu w Plewiskach otrzymało 
12 osób, które zdobyły dodatkowe 
umiejętności. Podczas szkolenia 
uczestnicy nauczyli się załatwiać 
skutecznie swoje sprawy bizneso-
we, fi nansowe czy urzędowe za po-
średnictwem internetu. Nauczyli się 
m.in. zarządzać kontem bankowym, 
dokonywać płatności, realizować 
zakupy, rezerwować podroż, płacić 
podatki czy korzystać z  podstawo-
wych usług e-administracji. Kolejne 
szkolenie z tego tematu już w maju. 

Obecnie trwają szkolenia „Rodzic 
w internecie” i „Działam w sieciach 
społecznościowych”, a 12 marca 
rozpocznie się kurs „Tworzę własną 
stronę internetową (blog)”. Nadal 
trwa rekrutacja na bezpłatne szko-
lenie „Rodzic w Internecie” – orga-
nizowanego w kwietniu. Ponadto 
w najbliższym czasie planowane 
jest przeprowadzenie dodatkowe-
go naboru na dwa bloki tematycz-
ne – łącznie dla 24 osób (ponieważ 
w lutym br. w wyniku małego za-
interesowania nie odbyły dwa się 
szkolenia). O terminach, tematach 
i miejscu odbywania się kursów 
gmina będzie informować wkrótce 
na stronie www.komorniki.pl. 

Szczegółowe informacje o pro-
jekcie można uzyskać pod nume-
rem tel. 61 8100 084 lub w Urzędzie 
Gminy Komorniki, pokój nr 116. 

Szkolenia w ramach projektu „Ja 
w Internecie” współfi nansowane są 

przez Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 Działa-
nie 3.1. „Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfro-
wych”. Red 

W związku z napiętą sytuacją w śro-
dowisku nauczycielskim i zagro-
żeniem zatrzymania pracy szkół 
w ramach akcji protestacyjnej, wójt 
Komornik Jan Broda wystosował 
list otwarty do nauczycieli z terenu 
gminy Komorniki. Poniżej przed-
stawiamy jego treść.

Szanowni Państwo!
Zaniepokojony docierającymi do 

mnie informacjami o rosnącym na-
pięciu środowiska nauczycielskiego 
w gminie, postanowiłem napisać 
do Państwa list otwarty. Zdaję so-
bie sprawę z trudności związanych 

z wykonywaniem zawodu nauczycie-
la, z brakiem pewności rozwoju za-
wodowego w świetle zmieniających 
się zasad systemu edukacyjnego. 
Jeśli nałożymy na to brak obiecywa-
nego przez rząd wzrostu poziomu 
wynagrodzeń i ich relatywny spa-
dek, to nie powinien dziwić nikogo 
fakt coraz silniejszego protestu na-
uczycieli. W Gminie Komorniki od 
lat doceniamy Państwa pracę oraz 
wkład w lokalny rozwój społeczny. 
Przywiązujemy wielką wagę do Pań-
stwa wkładu pracy i zaangażowania 
w edukację i wychowanie młodych 
obywateli.

Od Państwa postawy jako nauczy-
cieli zależy przyszłość tych młodych 
ludzi. Rozumiem odpowiedzialność 
wykonywania zawodu nauczyciela, 
od którego coraz więcej się oczekuje 
i wymaga, a jednocześnie utrudnia 
się rozwój i możliwość awansu zawo-
dowego. Za tymi oczekiwaniami nie 
zawsze nadąża adekwatny wzrost 
wynagrodzeń. Dlatego rozumiem 
Państwa rozgoryczenie i chęci do 
zatrzymania pracy szkół w wyrazie 
protestu.

Mam jednak nadzieję, że Rząd 
Polski, a szczególnie Minister Edu-
kacji Narodowej w porę podejmą wła-

ściwe decyzje wychodzące naprzeciw 
Państwa oczekiwaniom. 

W przypadku jednak realizacji 
„czarnego scenariusza”, apeluję, 
abyście nie zatracili Państwo spra-
wy najważniejszej, jaką jest dobro 
naszych dzieci, o które wykazujecie 
wiele troski w codziennej pracy.

Tak jak dotychczas, z życzliwością 
odnoszę się do Państwa postulatów 
i wierzę w pozytywne zakończenie 
sporu.

Z poważaniem
Jan Broda
Wójt Gminy Komorniki

Ja w internecie

List otwarty wójta do nauczycieli
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W Chomęcicach 19 lutego odby-
ło się spotkanie przedsiębiorców 
z gminy Komorniki z przedstawi-
cielami Wielkopolskiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej. Przewodnim 
jego tematem było znaczenie samo-
rządu gospodarczego dla rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości.

Na początku prezydent WIPH 
Wojciech Kruk przeprowadził ana-
lizę bieżącej sytuacji ekonomicznej 
kraju. Rozmawiano między innymi 
o problemach, z jakimi borykają 
się przedsiębiorcy, a także o możli-
wościach jakie daje udział w stowa-
rzyszeniach i innych organizacjach 
gospodarczych. 

Wójt gminy Komorniki Jan Bro-
da podkreślał jak ważne dla lokal-
nego biznesu jest wspólne działanie 
w celu reprezentowania interesów 
przedsiębiorców w kontaktach z or-
ganami administracji rządowej i sa-
morządowej oraz innymi instytucja-
mi i podmiotami. Wspólnie można 
więcej zdziałać niż w pojedynkę. 

W dalszej części spotkania rozma-
wiano m.in. o arbitrażu i mediacjach 
jako alternatywnych sposobach roz-
wiązywania sporów gospodarczych, 

a także o legalizacji dokumentów eks-
portowych. Przedstawiciele Wielko-
polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
zaprezentowali jedno ze swoich przed-
sięwzięć jakim jest Forum Gospodar-
cze Metropolii Poznań. Ta największa 
konferencja gospodarcza w regionie 
w ubiegłym roku odbywała się w Cen-
trum Dystrybucyjnym Volkswagen 
Group Polska w Komornikach.

Tego dnia wójt Jan Broda podpi-
sał w imieniu gminy Komorniki list 
intencyjny w sprawie wzajemnej 
współpracy z Wielkopolską Izbą 
Przemysłowo-Handlową. 

Spotkanie w Chomęcicach było 
też okazją do nawiązania nowych 
kontaktów biznesowych oraz do wy-
miany wiedzy i doświadczeń mene-
dżerskich. Red 

Przedsiębiorcy z gminy Komorniki spotkali się 
z przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 

Biznes z WIPH
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Gmina Komorniki ponownie uru-
chamia dotacje na wymianę starych 
pieców węglowych na ekologiczne 
systemy ogrzewania (kotły gazowe, 
olejowe, elektryczne, pompy ciepła, 
paliwa stałe).

Po raz pierwszy dotacje przy-
znano w 2018 roku, kiedy Rada 
Gminy Komorniki przyjęła uchwałę 
w ramach działań mających na celu 
ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń pochodzących z  pieców oraz 
kotłowni węglowych. W ubiegłym 
roku dofi nansowanie na wymianę 
pieca uzyskały 23 osoby. W tym 
roku rada podwoiła środki prze-
znaczone na ten cel. Do dyspozycji 
w budżecie jest 200 tys. zł. 

Program jest skierowany do 
wszystkich mieszkańców gminy, 
w  tym również przedsiębiorców. 
Warunkiem niezbędnym do uzy-

skania dotacji jest trwała likwidacja 
w  budynku wszystkich dotychcza-
sowych pieców lub kotłów  węglo-
wych.

Uzyskaną dotację w  wysokości 
80% kosztów kwalifi kowanych jed-
nak nie więcej niż 5.000 zł na jeden 
budynek będzie można przeznaczyć 
na usunięcie starego paleniska, za-
kup nowego pieca oraz armatury 
niezbędnej do wykonania nowego 
systemu ogrzewania.

Wnioski można składać w Biurze 
Podawczym w Urzędzie Gminy Ko-
morniki, ul. Stawna 1, Komorniki 
w  godzinach pracy urzędu (ponie-
działek: 8.30-16.30; wtorek-piątek: 
7.15–15.15) od 2 kwietnia 2019 r. 

UWAGA: Ze względu na ograni-
czone środki w budżecie gminy de-
cyduje kolejność wpływu wniosków 
do urzędu. Red

Gmina dopłaci 
do wymiany pieca

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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„Kwartet” opowiada o losach by-
łych śpiewaków operowych, którzy 
po wielu latach rozłąki spotykają 
się ponownie w luksusowym domu 
spokojnej starości. Dobrodusz-
na Cissy, dystyngowany Reggie 
i rubaszny Wilf wspominają czasy 
świetności, kiedy byli podziwiani 
przez publiczność, a ich nazwiska 
nie schodziły z czołówek gazet. Te 
piękne chwile przerywa wizyta byłej 
żony Reggiego, divy operowej Jean 
Horton. Nie dość, że z każdą kolej-
ną minutą atmosfera gęstnieje, to 
w dodatku Jean nie chce wystąpić 
w kwartecie z „Rigoletta” Verdie-
go, z którym cała czwórka święciła 
triumfy. Czy ta historia zakończy się 
klasycznym happy endem?

„Kwartet” napisał brytyjski drama-
turg, powieściopisarz i scenarzysta 
fi lmowy Ronald Harwood, autor słyn-
nego „Garderobianego” i scenarzy-
sta „Pianisty” Romana Polańskiego. 
W 1999 roku odbyła się premiera na 
londyńskim West Endzie. W 2002 
roku przedstawienie w Teatrze Tele-
wizji wyreżyserował Zbigniew Zapa-
siewicz, a w obsadzie oprócz reżysera 
znalazła się między innymi Maja Ko-
morowska. W 2012 roku odbyła się 
premiera wersji fi lmowej w reżyserii 
Dustina Hoffmana. 

Poznańską wersję wyreżyseruje 
Piotr Jędrzejas, były dyrektor Teatru 
im. Cypriana Kamila Norwida w Je-

leniej Górze, który swoje spektakle 
reżyserował m.in. w Teatrze Wy-
brzeże w Gdańsku, Teatrze Drama-
tycznym w Warszawie i Teatrze STU 
w Krakowie. Scenografi ę i kostiumy 
stworzy Jan Kozikowski, a opra-
cowaniem muzycznym zajmie się 
Piotr Deptuch. 

Bilety dostępne są na www.teatr-
muzyczny.pl oraz w kasie Teatru 
Muzycznego. Red

„Kwartet” w Muzycznym
25 maja odbędzie się premiera, kolejnej po 
„Akompaniatorze”, znakomitej komedii Teatru Muzycznego 
w Poznaniu przedstawiającej sytuację dojrzałych artystów 

FO
T.

 M
. K

O
R

D
U

LA

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

 

• Autor: Ronald Harwood
• Obsada: Cecily (Cissy) 
Robson: Daniela Popławska, Re-
ginald (Reggie) Paget: Jarosław 
Patycki, Wilfred (Wilf) Bond: 
Wiesław Paprzycki, Jean Horton: 
Lucyna Winkel

„Kwartet”

W kórnickim zamku odbyło się 46. 
spotkanie w ramach Krakowskiego 
Salonu Poezji Anny Dymnej, które-
go ideą jest czytanie wierszy przez 
znanych i mniej znanych aktorów 
z różnych teatrów. Salony Poezji 
powstały w wielu miastach, m.in. 
w Poznaniu. Krakowskie Salony Po-
ezji w Teatrze Muzycznym w Pozna-
niu organizowane są we współpracy 
z poznańskim Oddziałem Towarzy-
stwa Literackiego im. Adama Mic-
kiewicza. Opiekę merytoryczną nad 
Salonem obejmuje prezes oddziału, 
prof. UAM dr hab. Wiesław Rataj-
czak z UAM w Poznaniu.

Gościem 46. odsłony Krakow-
skiego Salonu Poezji była aktorka 
teatralna, fi lmowa i telewizyjna, 
Agnieszka Więdłocha. Popularność 
i rozpoznawalność przyniosła jej 
rola Leny Sajkowskiej w serialu wo-
jennym „Czas honoru”, emitowa-
nym na antenie stacji telewizyjnej 
TVP2 oraz role m.in. w „M jak Mi-
łość”, „Komisarz Alex”, „Lekarze”, 
„Na dobre i na złe” czy „Teraz albo 
nigdy!”.

Aktorka zaprezentowała wiersze 
miłosne Emily Dickinson i Edwarda 
Estlina Cummingsa w tłumaczeniu 
Stanisława Barańczaka, a oprawę 
muzyczną zapewnił grający na for-
tepianie Jakub Kraszewski.

Salon Poezji w Kórniku

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Spotkanie 
z fotografem 
prezydenta 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Buku zaprasza 15 marca o godzi-
nie 18 do Sali Miejskiej (budynek 
dawnej synagogi) przy ul. Mury 8 na 
spotkanie z fotografem Wojciechem 
Grzędzińskim – polskim fotorepor-
terem, laureatem nagrody World 
Press Photo. 

Od lutego 2011r. był on pracow-
nikiem Kancelarii Prezydenta RP, 
gdzie kierował zespołem fotografów 
i zarazem był głównym osobistym 
fotografem Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego. 

Wystawę zdjęć oglądać będzie 
można od 15 do 17 marca. Red 

NASZGLOS
POZNANSKI.PL 

I JUŻ WSZYSTKO 
 WIESZ...

Ośrodek Kultury w Swarzędzu za-
prasza na koncert „Marek Piekar-
czyk akustycznie”, który odbędzie 
się 24 maja o godzinie 20 w Swa-
rzędzkiej Sali Koncertowej w Zala-
sewie przy ul. Jana Heweliusza 26.

Bilety w cenie 55 zł do nabycia 
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu 
(ul. Poznańska 14, wjazd od ul. 
Jesionowej, na stronie www.ok-
swarzedz.pl – zakładka BILETY lub 
www.kupbilecik.pl

Marek Piekarczyk jest wokalistą, 
autorem tekstów i muzyki. Brał 
udział w nagraniu i wydaniu prze-
szło 25 płyt długogrających oraz 
wielu singli i kaset audio – video 
w Polsce i w innych krajach świata. 
16 kwietnia 2016 roku na Stadionie 
Miejskim w Poznaniu odbyło się 
przedstawienie Rock-Opery: „Jesus 
Christ SuperStar” z okazji 1050. 
rocznicy Chrztu Polski z udziałem 
Marka Piekarczyka w roli głównej 
dla 34 tysięcznej widowni. Wraz 
z zespołem TSA i solowo, zaśpiewał 
na przeszło 2500 koncertach w Pol-
sce, USA, Kanadzie, Wielkiej Bry-
tanii, Belgii, Holandii, Czechach, 
Słowacji, Rosji, Francji, Finlandii, 
Litwie i Niemczech. Przez dwa lata, 

co niedzielę Marek prowadził swo-
ją audycję radiową w RMF FM pt: 
„Marek Piekarczyk – Buntownik 
z wyboru”. Obecnie, jest to audycja 
„Rock&rollowa Historia Świata”, 
którą prowadzi z Marcinem Jędry-
chem. Występuje też z nowym pro-
jektem: „Marek Piekarczyk Symfo-
nicznie” oraz „U2 Symfonicznie”. 
OK 

Marek Piekarczyk 
akustycznie
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Piłkarze pierwszej drużyny Lecha 
Poznań pokochali kórnicką kuch-
nię. W rodzimym Hotelu Rodan 
pasja do sportu i zdrowego odży-
wiana doceniona została już pięć 
lat temu przez piłkarzy Kolejorza. 
Wspólnie z Rodanem, przed kilko-
ma laty, zdobyli mistrzostwo Polski 
i pokazali jak ważne jest prawidłowe 
odżywianie w funkcjonowaniu spor-
towców. 

Dyrektor cateringów Rodanu Ar-
tur Dzierzbicki został mianowany 
kucharzem Lecha Poznań i z ra-
mienia hotelu dba o najwyższą ja-
kość przygotowywania posiłków dla 
zwycięzców niedawanego meczu 
z Legią Warszawa. A i ten klub ma 
swojego kucharza. Ewa Olejniczak 
poznała specyfi kę pracy z drużyną 
ekstraklasy przy współpracy z Artu-
rem Dzierzbickim w Hotelu Rodan, 
gdzie piastowała stanowisko szefa 
kuchni. 

Kórnik zatem może poszczycić się 

dwoma kucharzami drużyn ekstra-
klasy! Dzisiaj Ewa i Artur spotyka-
ją się na boisku i ,,na noże” walczą 
o najwyższą jakość dań przygotowy-
wanych dla swoich podopiecznych. 

W kuchni za to są sprzymierzeńca-
mi, bo przyświeca im wspólny cel 
– zdrowa, racjonalna, zbilansowana 
dieta dla sportowców.
Renata Madajewska

Kórnik może poszczycić się dwoma kucharzami drużyn 
piłkarskiej ekstraklasy: Lecha i… Legii 

Kucharze piłkarzy
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We Wrocławiu odbyły się trzecie mło-
dzieżowe halowe mistrzostwa Polski 
w Ultimate Frisbee. Tytuł zdobył ze-
spół Young Brave Beavers Dopiewo.

Rywalizacja grupowa rozpoczęła 
się od spotkania z wrocławską dru-
żyną 71Wratislavia. Bobry wygrały 
17:8, a w kolejnych meczach z Flow 
Junior Blue Wrocław i Młodzieżową 
Akademią Ultimate Czarni Poznań 
/ Szczecin: 21:2. Półfi nał z zespołem 

MAU White zakończył się wynikiem 
20:7. Finał, podobnie jak przed ro-
kiem, dopiewianie rozegrali z Flow 
Junior Wrocław, którzy bronili tytu-
łu. Tym razem górą był team Young 
Brave Beavers zdobywając po raz 
pierwszy w historii tytuł młodzie-
żowego halowego mistrza Polski. 
Aktualnie zespół z Dopiewa jest też 
młodzieżowym mistrzem Polski na 
trawie. Red

Mistrzowie Polski 
z Dopiewa 

Nowe boisko 
w Komornikach

Zawody w zapasach 

Mieszkańcy Komornik mają do 
dyspozycji nowe wielofunkcyjne 
boisko sportowe. Na osiedlu Par-
kowym przy ul. Ognikowej powstał 
obiekt o wymiarach 19m x 32m 
z nawierzchnią ze sztucznej trawy 
wypełnionej piaskiem kwarcowym. 
Obiekt został wyposażony w bramki 

oraz stojak do koszykówki. Istnieje 
także możliwość montażu siatek do 
gry w tenisa oraz siatkówki. Wokół 
boiska wykonano ogrodzenie z pił-
kochwytu o wysokości 6m. 

Boisko wybudowała fi rma TO-
RAKOL Rajmund Zalewski z sie-
dzibą w Koszczałach. Red

Od 5 do 7 kwietnia w hali GOSiR 
Komorniki odbędą się zawody Pu-
charu Polski kadetów w zapasach 
w stylu wolnym i kadetek w zapa-
sach. Patronat objął „Nasz Głos 
Poznański”.

Organizatorami zawodów są Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki, Pol-
ski Związek Zapaśniczy, UKS Zapa-
sy Plewiska, Wielkopolski Związek 
Zapaśniczy oraz gmina Komorniki 
i GOSiR Komorniki.

Zapasy to sport, z którego słynie 
gmina Komorniki. W Plewiskach 
ma swoją siedzibę UKS Zapasy 
Plewiska, który od lat odnosi szkoli 
utalentowanych i utytułowanych za-
paśników. Red

Księżna Dąbrówka czeka

Stęszewski Bieg Przełajowy

To już IX edycja biegu o koronę 
Księżnej Dąbrówki. Tradycją sta-
ło się, że w ostatnią niedzielę maja 
(26.05.2019) w Dąbrówce przy ul. 
Parkowej na skraju lasu palędzko-
zakrzewskiego spotykają biegacze 
mali i duzi oraz chodziarze nordic 
walking. Patronat od pierwszej edy-
cji sprawuje „Nasz Głos Poznański”. 

– Jesteśmy przekonani, że jako 
organizator – Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Dopiewie spra-
wimy wiele radości uczestnikom. 
Na frekwencję, pogodę, uśmiech 
dzieci i dorosłych zawsze możemy 
liczyć – mówi Marcin Napierała dy-
rektor biegu.

Na mecie każdy otrzyma pamiąt-
kowy medal, wodę i posiłek regene-
racyjny a w pakietach m.in. pamiąt-
kową koszulkę. 

Zapisy trwają do osiągnięcia li-
mitów uczestników (600 osób bieg 
i 150 osób nordic walking) lub do 

22 maja 2019 roku. Nie ma limitu 
uczestników w biegach dziecięcych 
i młodzieżowych. 

Rejestracji można dokonać na 
stronie internetowej www.korona-
dabrowki.pl , na której znajduje się 
więcej informacji. 

Atutem biegu o koronę księż-
nej Dąbrówki jest fakt, że trasa 
w całości przebiega leśnymi dukta-
mi w otoczeniu zieleni. Zachęcamy 
do „biegania po miękkim” i do zapi-
sów na IX edycję biegu. Red 

Trwają zapisy do Stęszewskiego 
Biegu Przełajowego, którego dzie-
wiąta edycja odbędzie się 6 kwiet-
nia. Limit zawodników został obni-
żony do 400 uczestników z uwagi na 
ochronę terenów leśnych, którymi 
prowadzi trasa biegu. Rywalizacja 

przebiegać będzie na niezmienio-
nej 10-kilometrowej pętli. Start 
oraz meta pozostają na plaży jezio-
ra Lipno. Biuro zawodów wzorem 
ubiegłego roku znajdzie się w hali 
sportowo-widowiskowej w Stęsze-
wie, przy ul. Poznańskiej.

Po raz kolejny do udziału w zawo-
dach organizatorzy zapraszają także 

najmłodszych mieszkańców gminy 
Stęszew. Specjalnie dla nich przygo-
towano krótkie, acz wymagające, trasy 
przełajowe w ramach imprezy towa-
rzyszącej Oxytop Dziecięce Przełaje.

Wszelkie informacje dotyczące 
biegu można znaleźć na stronie 
bieg.steszew.pl. Patronat sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”. Red

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT
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N ie ma powodu, żeby męż-
czyzna nie miał satysfak-
cjonującego seksu do 90-
tki – twierdzi profesor 

Thomas Adler; twórca nowej kuracji 
przeciw impotencji. ,,Odkryliśmy, 
że męski organizm jest genetycznie 
zaprogramowany do erekcji, a  za-
burzenie wzwodu jest nienaturalne 
i trzeba z nim walczyć”.

 

Zespół genetyków klinicznych  
z  Harvardu opracował nową, na-
ukową metodę polegającą na 
biostymulacji ciał jamistych pe-
nisa. Bazuje na odkryciu trzech 
noblistów z  medycyny (Ferid 
Murad, Robert Furchgott i  Lo-
uis Ignarro). Opisali oni natu-
ralny związek (tlenek azotu), 
który zwiększa transport krwi 
do penisa, poprawia krążenie  
i wzmacnia prostatę.

Na bazie tego odkrycia zespół 
specjalisty Adlera stworzył pierw-
szy środek na potencję, który wy-
korzystuje wpływ tlenku azotu. 
Analiza testów laboratoryjnych 
i  badania konsumenckie męż-
czyzn potwierdziły, że pomaga  
w  walce z  impotencją na czterech 
płaszczyznach:

Poszerza naczynia krwionośne –  
3 x mocniejsze i dłuższe o 20 
minut erekcje.

Zwiększa produkcję testosteronu  
w jądrach – apetyt na seks jak  
u 20-latka.
Zwiększa ilość hormonu wzrostu 
– penis jest grubszy o 25-30%.
Zwiększa wrażliwość penisa  
na bodźce – lepszy seks  
i intensywne orgazmy.

Jego skuteczność  potwierdzają 
re lac je  tys ięc y  mężczyzn,  któ-
rzy  nie  mogl i  ukr yć  zachwytu. 
Ich gumowate  erekc je  w  ciągu 
24-72 go dzin zastępował  peł-
ny,  s ta lowy wzwód.  Niektórzy 
odzyskal i  sprawność  po latach 
impotenc j i ,  inni  rozprawi l i 
s ię  z   niedoborem testosteronu 
(tzw.  s tarczy popęd)  i   erekc ją 
zbyt  krótką ,  by  doprowadzić 
par tnerkę  do orgazmu.  Ko-
biety  mówiły,  że  nie  pamię-
tają ,  by  przed kurac ją  seks  
z  par tnerem był  tak  intensywny  
i   pełen doznań.  Niestety,  do-
tychczas  z   te j  meto dy mog li 
korzystać  ty l ko w y brani.

Wyjaśnia  profesor  Thomas 
Adler,  twórca  nowej  metody :

-

-
-
-

-

Je j  skuteczność  nie  pozostawia 
z łudzeń.  Problemem był  koszt 
technologi i  produkcj i ,  tak  wy-
soki ,  że  s tać  na  nią  było  ty lko 
nie l icznych bogaczy.  Wszystko 
zmieni ło  s ię ,  gdy wygasł  mono-
pol  na  produkcję  bioaktywne-
go ekstraktu Ruscus  Aculeatus 
L .  w  USA.  Dzięki  temu kosz-
ty  wal k i  z   imp otencją  sp adły  
z   1000 do 100 dolarów mie-
się cznie! 

100 dolarów to  dla  Polaków 
wciąż  dużo.  Prof .  Adler  nawią-
zał  więc  współpracę  z   Klubem 
S eniora ,  omijając  pośredników 
i   wie lkie  koncerny.  Dlatego je-
ś l i  mieszkasz  w  Polsce  i   uro-
dzi łeś  s ię  przed 1990 rokiem, 
możesz  już  teraz  sprawdzić  me-
todę genetyków z   Har vardu za 
udział  w  Klubie  S eniora  nie  za 
1500,  nie  za  323,  ty l ko za  87 zł !

-
czyzn po 40. roku

-

kompletnie stracisz pew-

-

czyzna.

-

-

 

Badania  dowodzą,  że  9  na  10 
osób może odzyskać potężny, 
s i lny  wzwód dzięki  metodzie 
akty w nej  biosty mu lacj i  c iał 
jamistych – bez  badań i   wizyt 
u  spec ja l is tów.

Jeśl i  Ty też chcesz mieć erek-
cje si lne jak w młodości,  oto,  co 
powinieneś zrobić:  nie wysyłaj 
pieniędzy z  gór y,  nie zamawiaj 
drogich kuracji .  Zadzwoń pod 
dyskretny numer (rozmowy 
są pr ywatne i   nie są nagr ywa-
ne),  aby otrzymać specjalne 
dofinansowanie uczestnictwa 
w  Klubie Seniora.  Przysługu-
je ono tylko 150 osobom, które 
zadzwonią pier wsze,  więc lepiej 
s ię  śpiesz.  A  za ki lka dni Twoja 
małżonka będzie tak zachwyco-
na Twoją sprawnością seksual-
ną,  że nie wypuści  Cię z   łóżka 

przez cały dzień. . .

Prof. Thomas Adler z Harvardu

 

Substancja z Harvardu

ROZPALA LIBIDO,
 

30%

 

 

 

, 54 lata
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-
-
-
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1 marca Galeria „Pestka” stała się 
centrum „czarnego sportu” w stoli-
cy Wielkopolski. Tego dnia nastąpi-
ła ofi cjalna prezentacja drużyny Po-
wer Duck Iveston PSŻ Poznań, nad 
którą patronat sprawuje „Nasz Głos 
Poznański”. Na zawodników czeka-
ła spora rzesza poznańskich fanów 
zapachu spalanego metanolu, przy-
wdzianych w klubowe żółto-czarne 
barwy. Prezentację poprowadziła 
dwójka doskonale znanych lokal-
nych żużlowych osobowości – sta-
dionowy prezenter, Jacek Dreczka 
oraz opiekun popularnych „Skor-
pionów” Tomasz Bajerski. 

Na scenie obok przedstawicieli 
klubu i szkoleniowca, pojawiła się 
dwójka adeptów poznańskiego żużla 
– Tomasz Franckowiak i Piotr Teo-
fi lewski. Prezentację kadry drużyny 
z Golęcina rozpoczął junior Marek 
Lutowicz. Następnie przyszła pora 
na przedstawicieli formacji senior-
skiej – Damiana Dróżdża, Czecha 
Edy Krcmara, Marcina Nowaka 
i Marcela Kajzera. Należy zaznaczyć, 
iż na prezentacji zabrakło pozosta-
łej trójki obcokrajowców, którzy 

w sezonie 2019 reprezentować będą 
poznańską drużynę – Francuza Da-
vida Bellego, Rosjanina Vladimira 
Borodulina oraz młodego Duńczyka 
Jasona Joergensena. 

Gorąco zachęcamy do zakupu 
karnetów na tegoroczny sezon! 
Ceny już od 6 zł! Można je naby-
wać w siedzibie klubu we wtorki 
w godzinach 15-18 (pok. nr 4) lub 

poprzez internet https://bilety.psz-
poznan.com.pl/ . 

Klub wspólnie z Biurem Podróży 
OSKAR organizuje wyjazd na pierw-
szy mecz ligowy Power Duck Iveston 
PSŻ z OK TS Kolejarz Opole (31 
marca). Inauguracyjny pojedynek na 
Golęcinie odbędzie się 14 kwietnia. 
Rywalem poznaniaków będzie ZOO-
leszcz Polonia Bydgoszcz. Red

Prezentacja PSŻ
Ofi cjalna prezentacja żużlowej drużyny 

Power Duck Iveston PSŻ Poznań podczas mini-zgrupowania

Ofi cjalna prezentacja Power Duck Iveston PSŻ Poznań odbyła się w Ga-
lerii „Pestka”.
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O zasadach 
w speedway’u
Żużel   jest sportem zarówno indy-
widualnym, jak i drużynowym. Za-
wody rozgrywa się w wielu formach 
– indywidualnej, parami lub wielo-
osobowymi drużynami, sumując 
punkty uzyskane przez zawodników 
danej drużyny. 

W Polsce rozgrywki odbywają się 
w trzech ligach: PGE Ekstralidze, 
która jest jednocześnie najlepszą 
ligą świata, NICE 1. Lidze Żużlowej 
oraz 2. Lidze Żużlowej. 

Każde zawody żużlowe, niezależ-
nie od rangi i formy (indywidualnie 
czy drużynowo), odbywają się we-
dług identycznego schematu. Wła-
ściwe zawody poprzedzone są próbą 
toru, czyli serią  treningową, pod-
czas której zawodnicy w ściśle okre-
ślonym czasie i kolejności mogą za-
poznać się z warunkami torowymi 
i nawierzchnią. Próba toru pozwala 
zawodnikom na odpowiednie przy-
gotowanie motocykla.

Po prezentacji rozpoczyna się 
właściwa część zawodów. Biegi od-
bywają się w seriach po 3-4 wyści-
gi. Między każdym wyścigiem jest 
kilkuminutowa przerwa dla zawod-
ników, a między każdą serią, za po-
mocą ciągników, przeprowadza się 
równanie toru. Na żużlu zawodnicy 

ścigają się przez cztery okrążenia, 
ze startu wspólnego, pokonując tor 
zawsze w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara.

Przed rozpoczęciem biegu sędzia 
włącza zielone światło w parkingu 
dla zawodników, zezwalające na 
wyjazd z parku maszyn, oraz zazwy-
czaj uruchamia zegar z pomiarem 
czasu. Zawodnicy mają 2 minuty na 
ustawienie się w odpowiedniej ko-
lejności na linii startu.

Na jeden mecz składa się 15 bie-
gów: 13 podstawowych oraz 2 biegi 
nominowane, do których zawodnicy 
są wybierani przez trenera. 

W żużlu klasycznym za zwycię-
stwo w biegu zawodnik uzyskuje 
3 punkty, za drugie miejsce – 2, za 
trzecie 1 punkt. Liczba punktów do 
rozdania podczas każdego meczu 
wynosi 90. 

Czas potrzebny na pokonanie 
czterech okrążeń standardowego 
toru wynosi 55-70 sekund.

Rita 
Żuchowska 
kontakt@naszglospoznanski.pl


