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!

– Podczas koncertu w Poznaniu
usłyszycie wiele największych
przebojów. Będzie wystrzałowo
i czadowo – mówi Piotr Rubik
o występie w Sali Ziemi 30
października. Mamy dla Was
bilety! Więcej na STR. 16

Przebojowa historia
Piotra Rubika
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

Czas na wypoczynek w Wielkopolsce STR. 9

FOT. K. BOGDANOWICZ
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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. 19–24
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już od 162 zł /os /doba

już od 230 zł /os /doba

Ȁȥnocleg ze śniadaniem
Ȁȥnielimitowany dostęp

Ȁȥnocleg ze śniadaniem i obiadokolacją
Ȁȥnielimitowany dostęp

do strefy wodno-termalnej oraz ﬁtness

do strefy wodno-termalnej oraz ﬁtness
Ȁȥ2x voucher na 3 godz. rowerem gratis!

Na hasło: POZNAŃ
HAVET Hotel Resort & Spa ***** | ul. Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno | +48 94 711 36 50 |havethotel.pl
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TEMAT NUMERU

Komunikacja miejska za darmo
Komunikacja publiczna za darmo, festyn, Park(ing) Day, pikniki i akcje zachęcające do ekologicznego
i bezpiecznego przemieszczania się. To tylko niektóre atrakcje, jakie odbędą się w czasie Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonego Transportu między 15 a 22 września
także o własne zdrowie – dodaje Mariusz Wiśniewski.
Z okazji Dnia bez Samochodu
w ramach ETZT (20 września) na
podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu będzie
można podróżować także pociągami
Kolei Wielkopolskich oraz Przewozów Regionalnych i przesiąść się na
transport ZTM.
–20 września, tak jak w Poznaniu,
także w obrębie województwa wielkopolskiego będzie obowiązywała
możliwość przejazdu na podstawie
ważnego dowodu rejestracyjnego
samochodu. Będzie można dojechać do stolicy Wielkopolski i przesiąść się na tramwaj lub autobus na
liniach ZTM. Liczę, że wiele osób
zostanie z nami na dłużej – mówi
Robert Pilarczyk, zastępca dyrektora
Departamentu Transportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego.
Osoby chcące podróżować pociągami Kolei Wielkopolskich i POLREGIO w dłuższych relacjach tj.
przekraczających granice województwa, będą zobowiązane do pokrycia
kosztów przejazdu pociągiem wg
taryfy przewozowej danego przewoźnika na długości od granicy wo-

jewództwa do miejsca docelowego
położonego na terenie innego województwa lub odwrotnie. Jeden dowód rejestracyjny auta uprawnia do
darmowego przejazdu jedną osobę.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Wydarzenia te mają zachęcić do
zmniejszenia ruchu w mieście
i zanieczyszczeń w powietrzu oraz
zwiększenia bezpieczeństwa i zdrowia. Przyjęta przez Komisję Europejską tematyka tegorocznej akcji to:
„Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”, a oﬁcjalny slogan brzmi „Chodź
z nami”. Tegoroczna kampania kładzie nacisk na aktywne środki transportu indywidualnego oraz korzyści,
jakie mogą one przynieść naszemu
zdrowiu i środowisku.
– Zachęcam do udziału w tych wydarzeniach. Program jest różnorodny i każdy będzie mógł wybrać coś
dla siebie – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Poznania.
– W piątek, 20 września, apeluję do
skorzystania z darmowych przejazdów na liniach ZTM Poznań na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu. Zależy nam, aby
kierowcy częściej przesiadali się na
transport publiczny, który jest systematycznie i konsekwentnie rozbudowywany. Każdy pozostawiony na
parkingu samochód i każda podróż
wykonana rowerem, tramwajem,
autobusem lub pieszo ma pozytywny wpływ na zmniejszenie smogu.
Ograniczając jazdę autem dbamy

Poruszajmy się bezpiecznie
W czasie ETZT promowane są
zrównoważone formy mobilności,
jak tramwaj, autobus lub pociąg,
rower, ruch pieszy oraz wykorzystywania podczas jednej podróży z kilku
środków transportu. Kampania ma
na celu pokazanie korzyści: mniej
utrudnień na drogach, oszczędność
czasu, poprawa zdrowia, bezpieczeństwa na drogach, pozytywny
wpływ na środowisko, lepsza jakość
powietrza czy zwiększenie atrakcyjności miast dla inwestorów. Tegoroczne hasło kampanii – „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy” – kładzie
nacisk na aktywne środki transportu
indywidualnego oraz korzyści, jakie
mogą one przynieść naszemu zdrowiu i środowisku.
Tegoroczne hasło ETZT podkreśla
też wagę bezpieczeństwa podczas
codziennych podróży. Przemieszczając się pamiętajmy o wzajemnej
życzliwości i szacunku. W przestrzeni publicznej nigdy nie jest się same-

Wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu będą się rozpoczęły się w Poznaniu wczoraj i potrwają do 22 września.
mu, dlatego warto zwracać uwagę na
innych uczestników ruchu. Trzeba
mieć pod kontrolą otaczającą rzeczywistość, podnieść głowę znad smartfona, rozejrzeć się słuchając muzyki
– nie ryzykować własnego zdrowia
lub życia poprzez nieuwagę.
– Bądźmy widoczni na przykład
poprzez noszenie elementów odblaskowych – mówi Wojciech Miechowicz, zastępca dyrektora Zarządu
Transportu Miejskiego w Poznaniu.
– Używając ich jesteśmy bardziej
widoczni dla kierowców i innych
uczestników ruchu. Jest to istotne
szczególnie teraz, kiedy zbliża się
okres jesienno – zimowy, zwłaszcza, gdy poruszamy się w terenach
niezabudowanych i słabo oświetlo-

nych. Będąc lepiej widocznym sami
zwiększamy własne bezpieczeństwo.
Pamiętajmy, że ubrana w ciemną
odzież osoba może zostać dostrzeżona przez kierowcę kilka razy szybciej
w momencie posiadania odblasku –
wskazuje Wojciech Miechowicz.
W ramach akcji promującej bezpieczeństwo podczas Tygodnia
Zrównoważonego Transportu przygotowano dla mieszkańców opaski
odblaskowe, które od poniedziałku,
16 września (do wyczerpania zapasów), będą rozdawane w 11. Punktach Obsługi Klienta ZTM.
Szczegółowy program Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu dostępny jest na stronie
ZTM Poznań. ZTM, RB

Tramwaje po remontach wróciły na swoje trasy
Od 2 września zaczął obowiązywać
zasadniczy rozkład jazdy. Po zakończeniu remontów tramwaje wróciły
na ul. Głogowską, Śródkę, Wilczak
oraz Górny Taras Rataj. Wszystkie
tramwaje jeżdżą po swoich stałych
trasach. Uruchomiona została nowa
linia autobusowa.
Równo z końcem roku szkolnego
rozpoczęły się dwa najdłuższe i najbardziej uciążliwe dla mieszkańców
remonty torowisk – przy rondzie
Śródka i na ul. Głogowskiej. Okres
wakacyjny to najlepszy czas na tego
typu prace. Wiele osób, a przede
wszystkim uczniowie i studenci, wyjeżdżają z miasta i mniej korzystają
z komunikacji publicznej. Również na
drogach jest wówczas mniejszy ruch.

Rondo Śródka
Prace przy rondzie Śródka podzielono na trzy etapy. We wszystkich zostały wymienione zwrotnice rozjazdowe w kierunku trzech
ulic: Warszawskiej, Jana Pawła II
i Wyszyńskiego. W przypadku tych
dwóch ostatnich konieczne było zamknięcie przejazdu przez rondo, co
spowodowało czasowe utrudnienia
dla kierowców. Wykonawcy udało
się jednak za każdym razem skończyć te prace przed zaplanowanym
terminem. Przez cały czas ich trwania dla tramwajów zamykany był
jedynie odcinek aktualnie remontowany. Dzięki temu mieszkańcy

mogli pomimo remontu dostać się
do tej części Poznania. Przy okazji
udało się naprawić trakcję, przejazd
przez skrzyżowanie z ul. Baraniaka,
torowisko wzdłuż ul. Estkowskiego,
czy przy wyjeździe z placu Wielkopolskiego. Po zakończeniu ostatnich
prac otwarty został przejazd pomiędzy placem Wielkopolskim a Śródką. Dzięki temu na swoje trasy wróciły tramwaje linii: 3, 4, 8 i 17.

Ulica Głogowska
Remont na ul. Głogowskiej skoordynowany był z zaplanowaną naprawą sieci wodociągowej prowadzonej
przez Aquanet. Dzięki temu nie było
konieczności dwa razy zamykania tej
ulicy. Wymienione zostało torowisko pomiędzy mostem Dworcowym
a Dworcem Zachodnim, odcinek pomiędzy Śniadeckich a Berwińskiego
oraz w okolicy rynku Łazarskiego.
Przez pewien czas zamknięte było
również skrzyżowania ulic Głogowskiej i Ściegiennego, gdzie również
naprawiano torowisko na przejeździe. Dzięki temu, że tramwaje dojeżdżały tylko do zajezdni przy ul.
Głogowskiej możliwe było również
wykonanie prac na pętli Górczyn. Od
2 września po ul. Głogowskiej, jak
przed remontem, jeżdżą tramwaje
linii 3, 5, 8, 11 i 14.

Górny Taras Rataj
Kończy się, rozpoczęty latem

zeszłego roku, remont trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj
i przebudowa ronda Żegrze. Z tego
ostatniego zniknęły przejścia podziemne, powstały nowe przystanki,
a także wyprowadzono tory w kierunku ul. Unii Lubelskiej. Będą one
początkiem nowej trasy w kierunku
osiedla na ul. Falistej. Powstanie tam
też pętla tramwajowo-autobusowa,
na której pasażerowie dojeżdżający z południa Poznania będą mogli
się przesiadać pomiędzy pojazdami
„drzwi w drzwi” i szybciej dotrzeć do
centrum.
Z kolei trasa tramwajowa od ronda Żegrze do os. Lecha została całkowicie przebudowana i odnowiona. Jest trwała, stabilna, dostępna
dla osób z niepełnosprawnościami,
gwarantująca ograniczenie emisji
drgań i hałasu oraz wysoki komfort
podróżowania. Nowe oblicze zyskały
przystanki tramwajowe. Szczególnie
zmienił się przystanek przy Os. Czecha, na którym będą mogły zatrzymywać się zarówno tramwaje, jaki
i autobusy. Umożliwi to przesiadki
„drzwi w drzwi”. Tam również piesi
zyskali dodatkowe przejście naziemne, które umożliwi swobodny dostęp
do przystanku osobom z niepełnosprawnościami.
Tramwaje wróciły na Górny Taras
Rataj 2 września, ale trwają jeszcze
będą prace wykończeniowe. Po oddaniu do użytkowania mogą jeszcze

wystąpić drobne utrudnienia związane z koniecznością realizacji prac wykończeniowych dotyczących między
innymi: ciągów pieszo-rowerowych,
uporządkowania terenów zielonych
czy montażu małej architektury na
peronach przystankowych, ale nie
zmieni to faktu, że po wielu miesiącach intensywnych prac, trasa
zostanie przed czasem oddana do
użytkowania. Prace wykończeniowe
będą odbywały się przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa
osób korzystających z komunikacji
publicznej. Na stałe trasy przez GTR
wróciły linie: 1, 5 i 17.

mogłyby zostać uszkodzone podczas
prowadzonych prac.
Prace na trwały od połowy grudnia
zeszłego roku. Przebudowana została nie tylko pętla Wilczak, przygotowano również wyprowadzenie torowiska w kierunku północnym.
Na Wilczak tradycyjnie między wrześniem a czerwcem, czyli
w czasie roku szkolnego, dojeżdżać
będzie linia nr 3. Będzie on obsługiwany w większości przez najnowsze
tramwaje dwukierunkowe Moderus
Gamma, które docelowo będą także
jeździć trasą na Naramowice.

Ruszyła nowa linia autobusowa
Wilczak
Remont pętli Wilczak był początkiem prac nad największą obecnie
prowadzoną inwestycją komunikacyjną w Poznaniu – budową trasy
tramwajowej na Naramowice. Na
Wilczaku wybudowano już nowe torowisko tramwajowe i sieć trakcyjną.
Od 2 września dojeżdżają tam tramwaje, a najpóźniej wiosną 2022 roku
nastąpi kompleksowe uruchomienie
całego układu komunikacyjnego
w stronę Naramowic.
Na środku pętli powstanie jeszcze
stacja zasilająca trasę na Naramowice, ale jej budowa nie będzie już miała wpływu na funkcjonowanie komunikacji publicznej. Niedługo miejsce
to będzie zielone. Pojawią się tu rośliny, których nie sadzono, ponieważ

Zgodnie z zapowiedziami uruchomiona została nowa pilotażowa
linia autobusowa – 121. Ułatwi ona
dojazd pomiędzy Ogrodami a osiedlami: Lotników Wielkopolskich
oraz Nowe Ogrody. Będzie kursować
ulicami Nowina oraz 5 stycznia do
Meissnera.
Linia 121 obsługiwana będzie
pojazdami typu Iveco-Kapena Urby
mogącymi pomieścić około 35 osób.
Pojazdy przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych. Tylna para drzwi jest szersza i prowadzi
do niskopodłogowej części. Minibusy będą kursować w dni robocze
w godzinach od 5:00 do 19:00, w godzinach szczytów komunikacyjnych
– co 20 minut, a poza szczytami co
30 minut. RB
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7 nowych autobusów
5,5 mln dla Swarzędza
Gmina Swarzędz w kwietniu br. złożyła trzy wnioski o doﬁnansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych
(środki w funduszu pochodzą z budżetu państwa). Dwa z nich zostały
pozytywnie ocenione i wytypowane
do doﬁnansowania.
Pierwszy dotyczy II etapu rozbudowy ulicy Transportowej. Całkowita wartość zadania to prawie 4 mln,
z czego 2 mln stanowi doﬁnansowanie.
Wykonawcą tej, trwającej już inwestycji jest ﬁrma STRABAG. Przebudowany zostanie odcinek o długości ponad 800 m – od ul. Rivoliego
do granicy gminy z Poznaniem. Powstanie tam nowa asfaltowa jezdnia
o szerokości 7 metrów, asfaltowa
ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3,5 m, oświetlenie typu LED oraz
kanalizacja teletechniczna. Przebudowa ma potrwać sto dni, zatem

przed końcem roku będzie już można jeździć zmodernizowaną ulicą.
Przygotowywana jest także przebudowa ul. Dworcowej w Kobylnicy
na prawie kilometrowym odcinku
od ul. Słonecznikowej do ul. Szkolnej. Inwestycja ta obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, odcinka
kanalizacji sanitarnej oraz brakujących przyłączy wodociągowych i do
kanalizacji sanitarnej, kanalizację
teletechniczną, chodnik, oświetlenie uliczne. Po modernizacji jezdnia
będzie miała szerokość 6 m. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę. Inwestycja
powinna być wykonana przed końcem przyszłego roku.
Również na ten cel przyznano
3,5 mln doﬁnansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie
gmina oczekuje na podpisanie umowy o doﬁnansowaniu. MW

20 sierpnia burmistrz miasta i gminy Swarzędz Marian Szkudlarek
wraz zastępcami Grzegorzem Taterką i Tomaszem Zwolińskim oraz
przewodniczącą Rady Miejskiej
w Swarzędzu Barbarą Czachurą
uczestniczył w oﬁcjalnej prezentacji
oraz przekazaniu do eksploatacji
operatorowi gminnej komunikacji
miejskiej siedmiu nowych autobusów miejskich Solaris Urbino 12
Hybrid.
Nowe autobusy już służą pasażerom. Zostały zakupione w ramach
projektu „Rozwój niskoemisyjnej
mobilności miejskiej na terenie
Gminy Swarzędz – Etap II” z ponad
70% doﬁnansowaniem ze środków
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2014-2020. Autobusy zastąpią najbardziej wysłużone pojazdy marki
Volvo oraz wzmocnią tabor przeznaczony do obsługi linii o mniejszym
natężeniu ruchu pasażerskiego.
Przypominamy, że umowa na
dostawę nowych autobusów została
podpisana z ﬁrmą Solaris Bus& Coach S.A. w czerwcu 2018 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, a jej łączna wartość
netto to 10,6 mln złotych (doﬁnan-

FOT. M. SZRAJBROWSKI

FOT. M. SZRAJBROWSKI

Swarzędzka komunikacja miejska zyskała siedem nowych
autobusów miejskich Solaris Urbino 12 Hybrid

sowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 7,5 mln złotych).
Autobusy, podobnie jak 4 zakupione pod koniec 2017 roku, wyposażone są między innymi w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej,
monitoring wizyjny, wewnętrzne
monitory LED, bramki liczące pasażerów oraz gniazda do ładowania
urządzeń mobilnych. Dodatkowo
w każdym z pojazdów zamontowano specjalny uchwyt do bezpiecznego mocowania roweru.

Przedsięwzięcie doﬁnansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014–2020
(Oś Priorytetowa 3 – Energia,
Działanie 3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3
– Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
w ramach ZIT dla MOF Poznania.
MS, MW
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impuls
dla powiatu poznańskiego
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Dożynki powiatowo-gminne w Buku

REKLAMA

Burmistrz Buku Paweł Adam i starosta Jan Grabkowski podzielili się
z mieszkańcami chlebem.

Była to doskonała
okazja do podziękowania rolnikom
Grabkowskiego oraz burmistrza
gminy Buk Pawła Adama, wręczając im chleb z tegorocznych plonów.
Dożynki
powiatowo-gminne
były doskonałą okazją do tego, aby
w sposób szczególny odznaczyć rolników zasłużonych dla dobra miasta
i gminy Buk. Tytuł otrzymali: Tade-

usz Łysiak, Eugeniusz Napierała
i Jacek Hemmerling.
Po uroczystości wręczenia odznaczeń ogłoszono wyniki konkursu na
najładniejszy wieniec dożynkowy.
Pierwsze miejsce zajęła gmina Dopiewo, drugie twórcy wieńca z gminy Kostrzyn, a trzecie reprezentanci
gminy Tarnowo Podgórne.
Wieniec dożynkowy gminy Buk
otrzymał wyróżnienie od powiatu
poznańskiego. Prezent z tego tytułu
wręczono burmistrzowi Buku, który
tuż po jego odebraniu spontanicz-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Rolnicy z powiatu poznańskiego
spotkali się o godz. 14 na Stadionie Miejskim w Buku, biorąc udział
w dziękczynnej mszy świętej dożynkowej. Obchody rozpoczęły się korowodem do ołtarza i wprowadzeniem
wieńców dożynkowych przez delegacje powiatu poznańskiego i gmin:
Dopiewo, Mosina, Tarnowo Podgórne, Kostrzyn oraz Buk. O oprawę zadbał zespół kameralny Amici Canti
oraz Orkiestra Dęta Miasta i Gminy
Buk. Po mszy świętej podziękowanie
w imieniu rolników wygłosili starostowie dożynek – Izabela Dziamska
oraz Tadeusz Łysiak.
W części oﬁcjalnej głos zabrali
burmistrz Buku Paweł Adam, starosta poznański Jan Grabkowski
oraz wicemarszałek Wojciech Jankowiak, dziękując rolnikom za trud
włożony w ich pracę. Po przemówieniach rozpoczął się występ Zespołu
Pieśni i Tańca Lusowiacy, co było
początkiem obrzędu dożynkowego.
Po części artystycznej nastąpiło
dzielenie chleba wraz z przybyłymi
gośćmi. – Krajcie go i dzielcie go
gospodarzu. Nie dużo, nie mało, tak
żeby dla wszystkich stało – tymi słowami starostowie dożynek zwrócili
się do starosty poznańskiego Jana

FOT. HIERONIM DYMALSKI

24 września w Buku odbyły się dożynki powiatowo-gminne, podczas których mieszkańcy podziękowali
za tegoroczne plony

Odznaczeni rolnicy z przewodniczącym Rady Gminy Buk i burmistrzem.
nie przekazał ją autorce wieńca,
pani Pakule. Wkład 3-tygodniowej
pracy, kreatywność i cierpliwość,
które złożyły się na powstanie tego
niepowtarzalnego dzieła z kłosów
zboża, zasługują na wyrazy wielkiego uznania!
Dożynkom towarzyszyły animacje dla dzieci oraz stoisko Kół Gospodyń Wiejskich, na którym panie prezentowały swoje rękodzieło.
Nie zabrakło rzeczy ozdabianych
techniką decoupage, bogatych haftów, porcelany ręcznie malowanej,

a nawet oryginalnych kwietników
z opony.
W muzyczną część dożynek
wprowadziła gości kapela Junki
z Buku, prezentując znane już doskonale bukowskiej publiczności
hity folkloru miejskiego.
O godz. 19 pojawiła się na scenie
pierwsza muzyczna gwiazda wieczoru
– zespół MeGustar. Następnie goście
mieli okazję posłuchać Antka Smykiewicza oraz grupy Shantel. Wydarzenie zakończyło się zabawą taneczną.
Monika Błaszczak-Mańkowska

6

NR 165 / 16 WRZEŚNIA 2019

AKTUALNOŚCI
REKLAMA

WARSZTAT SAMOCHODOWY

AUTO NAPRAWA DAN-BO

13 mln zł dofinansowania
dla powiatu poznańskiego
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Prawie 30 mln zł będzie kosztowała przebudowa trzech
odcinków dróg powiatowych. Inwestycje rozpoczną się
jeszcze w tym lub na początku przyszłego roku. Powiat
poznański otrzymał właśnie doﬁnansowanie na realizację tych
zadań z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 13 mln zł
Powiat poznański planuje przebudowę trzech niezwykle ważnych
odcinków dróg. Chodzi o ulicę Poznańską w Koziegłowach (odcinek
od Gdyńskiej do Piaskowej), kolejny etap przebudowy drogi Iwno
– Pobiedziska oraz budowę drogi
z Więckowic do Lusówka.
– Każda z tych inwestycji znalazła się na liście projektów do doﬁnansowania w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych. To oznacza,
że nasze wnioski są profesjonalnie
przygotowane i tym samym zostały wysoko ocenione przez komisję.
Choć muszę przyznać, że długo
kazano nam czekać na ostateczne
decyzje. Wnioski zostały złożone
w kwietniu – mówi Jan Grabkowski,
starosta poznański. – Aplikujemy
o zewnętrzne fundusze we wszystkich możliwych konkursach oraz
programach, także unijnych. I to
przeważnie z sukcesem. Dzięki doﬁnansowaniom możemy budować
szybciej i więcej.
Jak zaznacza Jan Grabkowski,
ostatecznym potwierdzeniem przyznania dotacji będzie podpisanie
umów.

Poznańska w Koziegłowach
Właśnie zakończył się I etap przebudowy ulicy Poznańskiej w Kozie-

głowach. Na pierwszy ogień poszedł
odcinek od ulicy Taczaka do Piaskowej. Otrzymane doﬁnansowanie II
etapu prac pozwoli ogłosić przetarg
jeszcze w tym roku, a prace rozpocząć w roku 2020.
Tym razem przebudowane zostanie skrzyżowanie Poznańskiej
z Piaskową oraz pozostały fragment, czyli odcinek aż do ulicy
Gdyńskiej. Zakres prac obejmuje
wzmocnienie nawierzchni, budowę
chodników i ścieżek rowerowych,
odwodnienie drogi i włączenie jej do
ronda, które miasto Poznań planuje
zbudować na ulicy Gdyńskiej.
Koszt II etapu szacowany jest
na 7,9 mln zł. Przyznane doﬁnansowanie to niemal 4 mln zł. Prace
powinny się zakończyć w grudniu
przyszłego roku.

Iwno – Pobiedziska
Kolejną inwestycją, która właśnie
otrzymała doﬁnansowanie, jest II
etap przebudowy drogi Iwno – Pobiedziska. W ramach tego etapu
przebudowany zostanie odcinek
od węzła Iwno na S5 do przepustu
w lesie pomiędzy Kociałkową Górką
a Kapalicą. To odcinek o łącznej długości ponad 3 km.
– Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni do 6 m, wzmocnienie kon-
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strukcji, budowę ścieżki rowerowej
na brakującym odcinku i kanalizacji
deszczowej w terenie zabudowanym
– mówi Marek Borowczak, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
Prace potrwają do września przyszłego roku. Szacowany koszt to 9,9
mln zł. Przyznano doﬁnansowanie
w wysokości niemal 5 mln zł.

Więckowice – Lusówko
To odcinek drogi powiatowej
o długości 2,5 km. Droga łączy
Więckowice z Lusówkiem, a więc
dwie gminy: Dopiewo i Tarnowo
Podgórne. Droga zostanie zbudowana od podstaw. Nawierzchnię
gruntową i częściowo żwirową zastąpi nowa konstrukcja o szerokości
6 m, z warstwą ścieralną i poboczami. Pojawi się tam oznakowanie
poziome i pionowe. Droga zostanie
odwodniona poprzez budowę przydrożnych rowów.
Wzdłuż drogi, za rowem odwadniającym, powstanie bezpieczny
chodnik, z którego będą też mogli
korzystać rowerzyści.
Szacunkowy koszt prac, które
potrwają do października 2020
roku, to 9,1 mln zł. Doﬁnansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych
to 4,5 mln zł. Red

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Stypendia Burmistrza Stęszewa

Jak każdego roku również i w tym,
absolwenci gminnych szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjalnych otrzymali z rąk burmistrza
gminy Stęszew stypendia za bardzo
dobre wyniki w nauce. W spotkaniu
uczestniczyli wyróżnieni uczniowie,
ich rodzice oraz dyrektor Szkoły
Podstawowej w Stęszewie Karolina
Róg i wicedyrektor Arleta Bednarczyk.

Spotkanie rozpoczęło się gratulacjami przekazanymi absolwentom przez burmistrza oraz słowami
uznania dla ich rodziców. Życzenia
złożyły również panie dyrektor.
Warto wspomnieć, że w tym roku
aż 16 uczniów otrzymało stypendia
burmistrza.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, absolwenci podzielili się
informacjami w jakich szkołach będą

kontynuować swoją dalszą edukację. W wymienianych pojawiło się
m.in. V LO, VIII LO, IX LO, XIV
LO, XXI LO, XXV LO, Zespół Szkół
Budownictwa w Poznaniu, Liceum
Ekonomiczne w Poznaniu, Liceum
Ogólnokształcące w Puszczykowie,
Technikum Środowiska (rolnicze)
w Poznaniu, Zespół Szkół Zawodowych w Lesznie oraz Zespół Szkół
Technicznych w Grodzisku Wlkp. JT
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Noc Kościołów

Dwa nowe przedszkola
Rozbudowano także i zmodernizowano budynek Przedszkola „Kolorowy Świat” w Szczodrzykowie.
Teraz znajduje się w nim sześć sal
zajęć dla dzieci z zapleczami, sześć
zespołów sanitarnych przy salach
zajęć dla dzieci, zespoły szatniowo
– sanitarne dla nauczycieli i dla personelu kuchennego oraz rozbudowany blok kuchenny. Powierzchnia
użytkowa zwiększyła się z 430,06m²
do 872,45m².
Inwestycja obejmowała swoim
zakresem wykonanie robót: budowlanych, instalacyjnych, technologii
kotłowni i związanych z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola oraz wyposażenie technologiczne
kuchni – związanych z rozbudową
budynku przedszkola, przebudową
części pomieszczeń przedszkolnych
w budynku istniejącym i dostosowaniem budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Projekt został doﬁnansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2014–2020 (Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3. „Inwestowanie
REKLAMA

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Z początkiem roku szkolnego na terenie miasta i gminy Kórnik
zainaugurowano działalność dwóch nowych przedszkoli

w rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1.
„Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”).
Tytuł projektu: „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej
w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo”.
Kwota doﬁnansowania 999.993,92
zł a całkowity koszt budowy to 3 687
337,39 zł
Przedszkole „Kolorowe Pole”
w Dachowie działa na zasadach
przedszkola publicznego i od 1
września uczęszcza do niego około

100 dzieci, dla których utworzono pięć oddziałów. Obiekt powstał
w ciągu ośmiu miesięcy.
Przedszkole „Wodnik Szuwarek” w Szczytnikach działa również
na zasadach placówki publicznej
w budynku o powierzchni użytkowej 512 m² i pomieści pięć oddziałów przedszkolnych.

Łukasz
Grzegorowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

27 września w ramach kolejnej edycji „Nocy Kościołów” i z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki 2019
w Uzarzewie i w Owińskach odbędą się koncerty. Mate.O. wystąpi
o godz. 17 w drewnianym kościele
pw. św. Michała Archanioła w Uzarzewie. Mate.O. w duecie z gitarzystą Adamem Szewczykiem stworzy
przestrzeń muzyczną wypełnioną
brzmieniem akustycznych gitar
i charakterystycznym, ekspresyjnym śpiewem.
Po koncercie pełnym rytmów
popu, jazzu i rythm&bluesa w Uzarzewie, przenieść się będzie można do Owińsk, gdzie o godz. 19
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela
odbędzie się recital Magdy Umer.
Mistrzyni interpretacji piosenki literackiej, perfekcyjnie łącząca muzykę ze słowem przedstawi utwory
z płyty „Noce i sny”, „Wciąż się
na coś czeka” oraz znane szerszej

publiczności piosenki – wizytówki artystki. Magdzie Umer będzie
towarzyszył pianista Wojciech Borkowski.
Dla uczestników koncertu podstawiony zostanie bezpłatny autokar. Wyjazd autokaru: g. 16.15
– parking przy ul. św. Marcin naprzeciwko kościoła pw. św. Marcina
w Swarzędzu. Powrót autokaru do
Swarzędza nastąpi po zakończeniu
drugiego z koncertów.
Organizatorami wydarzenia są:
Związek Międzygminny ,,Puszcza
Zielonka”, gminy Czerwonak i Swarzędz oraz Gminny Ośrodek Kultury
„Sokół”.
Harmonogram, bliższe informacje dotyczące artystów i inne szczegóły związane z koncertami znajdują się na stronie: www.turystyka.
puszcza-zielonka.pl.
Informacje
telefoniczne uzyskać można pod
numerem: 61 651 24 07. WPR

.PL
NASZGLOSPOZNANSKI.PL

I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...
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WTZ – nowe miejsce i możliwości

Dobroczynne
wietrzenie szaf

6 września w Tarnowie Podgórnym oﬁcjalnie otwarto nowy budynek Warsztatu
Terapii Zajęciowej

Fundacja „Oczy Szeroko Otwarte” z Przeźmierowa (gm. Tarnowo
Podgórne) wraz z Wielkopolskim
Centrum Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Fundację Pomocy
Wzajemnej Barka i miasto Poznań,
zapraszają na kolejną edycję „Przeźmierowskiego wietrzenia szaf”,
tym razem wzbogaconego o tematykę ekonomii i przedsiębiorczości
społecznej. Wydarzenie odbędzie
się 28 września, w sali OSIR w Przeźmierowie, przy ul. Kościelnej 46,
w godz. 10–14.
W programie: sprzedaż i wymiana
ubrań, prezentacja dobrych praktyk,
stoiska informacyjne organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii
społecznej, konkursy z nagrodami,
warsztaty rękodzieła dla starszych
i młodszych oraz pokaz ﬁtness z użyciem pierścieni smovey.
Szczegółowe informacje na facebooku i www.wces.eu Zapisy pod nr
telefonu: 509 710 525 do 26 września. Organizatorzy zapewniają: stół,
kawałek podłogi, relaksującą muzykę, napoje oraz dobry humor. Red

REKLAMA

Cztery strefy

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali: wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba,
Michał Kapturczak z Pracowni Architektonicznej Consultor, Piotr Bączyk z ﬁrmy budowlanej Remo-Bączyk, prezes Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
ROKTAR Wanda Koralewska oraz
były prezes ROKTAR-u, a zarazem
pomysłodawca budowy WTZ Kazimierz Szulc.
Witając gości wójt Tadeusz
Czajka podkreślił, że budynek jest
najnowocześniejszym budynkiem
użyteczności publicznej w gminie. Przypomniał także, że pomoc
i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami jest jednym z priorytetów gminy Tarnowo Podgórne. Na
zakończenie wójt przekazał symboliczny klucz do WTZ na ręce prezes
Stowarzyszenia Wandy Koralewskiej, która podkreśliła, że nowe
przestrzenie to nie tylko możliwość
komfortowej pracy z podopiecznymi, ale także szansa na przyjęcie
osób, które dotychczas nie korzystały z zajęć.

Głos zabrał także wójt Rokietnicy
Bartosz Derech. Przypomniał, że
wśród uczestników WTZ są również
mieszkańcy Rokietnicy (założyciele
stowarzyszenia ROKTAR pochodzą z naszych obu gmin, co ma odzwierciedlenie również w nazwie:
ROK – Rokietnica, TAR – Tarnowo
Podgórne). Zadeklarował także, że
gmina Rokietnica będzie uczestniczyć w kosztach utrzymania obiektu. Z kolei starosta poznański Jan
Grabkowski pogratulował inwesty-

cji i życzył przyszłym użytkownikom
samych pozytywnych emocji.
Wiele uśmiechów i spontanicznych braw wywołał występ
artystyczny przygotowany przez
uczestników warsztatu. Szczególne
wrażenie na zebranych zrobił kolaż,
jaki powstał na scenie. Pokazywał
on najważniejsze wartości, jakimi
powinniśmy się kierować – wzajemną pomoc, współpracę, zrozumienie
i tolerancję. Uczestnicy WTZ zaśpiewali także m.in. piosenkę „My

W budynku zaplanowano
cztery strefy funkcjonalne:
• 10 sal: pracownie głośne (stolarska, ceramiczna, ogrodowa
i wikliniarska) i ciche (krawiecka i tkaniny, komputerowa, edukacyjna i plastyczna), pracownia gospodarstwa domowego
(w formie kuchni, dla 8 osób)
oraz muzyczna,
• sala wielofunkcyjna (na co
dzień jadalnia, do wykorzystania również jako sala teatralna,
muzyczna, konferencyjna
i balowa),
• strefa zamieszkania zbiorowego – hostel (dwa pokoje,
każdy dla 1– 2 osób z łazienka
i aneksem kuchennym dostosowanymi do potrzeb osób
niepełnosprawnych).
kochamy ROKTAR”. Część oﬁcjalną zakończyło pokrojenie tortu,
specjalnie przygotowanego na tę
okazję. Potem był czas na rozmowy
nieoﬁcjalne i zwiedzanie pracowni
warsztatu. ARz

REKLAMA?
 691-895-296
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Koniec wakacji – czas na wypoczynek
w Wielkopolsce

Piękne lasy, rezerwaty przyrody,
rzeki i jeziora to wszystko znajdziemy w Pile i jej okolicach. W samej
Pile warto wsiąść na rower i wybrać trasę nadrzecznymi bulwarami. Trzymając się rzeki dotrzemy
na malowniczą wyspę w zakolach
Gwdy. Znajdujący się tu park nazywany jest sercem Piły. Z przystani kajakowej możemy wyruszyć
w podróż po Gwdzie. Przez miasto
rzeka wije się krętą wstęgą. Powyżej Piły, w górnym i środkowym
biegu rzeka przybiera górski charakter. Z wyspy można też wybrać
się w krótki rejs tramwajem wodnym. Miłośnicy mocniejszych wrażeń mogą spróbować własnych sił
ucząc się skakać na spadochronie,
albo wzbić się nad miasto paralotnią lub szybowcem. Rowerzyści
znajdą tu kilka ciekawych szlaków
rowerowych. Przez Piłę przebiega
Międzynarodowa Trasa Rowerowa
EuroRoute R-1, która swój począ-

tek ma we Francji i prowadzi aż
do Kaliningradu. Możemy też wybrać zdecydowanie krótszą trasę
szlakiem rowerowym wokół Piły.
W niewielkiej odległości od miasta
leży kilkanaście jezior – idealnych
dla wędkarzy, żeglarzy i miłośników windsurﬁngu. Będąc w Pile
warto też odwiedzić dom Stanisława Staszica, w którym mieści się
muzeum jego imienia.
W Białośliwiu, wsi położonej
mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Piłą a Wyrzyskiem, znajduje się stacja początkowa, a także
baza Wyrzyskiej Kolei Powiatowej.
Można tu poczuć ducha starych
lokomotyw parowych. Budowę kolei rozpoczęto w 1894 r. właśnie
od Białośliwia. Mało brakowało,
a kolejka nie dotrwałaby do naszych
czasów. Znalazła się jednak grupa
pasjonatów, dysponująca historycznym parowozem Borsig, która
wskrzesiła zabytkową linię. Kolejka

Skansen w Osieku
nad Notecią
kursuje w niedziele do końca września.
Kierując się na północ, w niecałą godzinę od Piły, dotrzemy do
Złotowa. To kolejne zielone miasto. Złotów otacza pięć jezior, które dają wiele możliwości rekreacji
nad wodą. Na aktywnych czeka
rozbudowana sieć ścieżek rowerowych, które można przemierzać
na przykład złotowskim rowerem
miejskim. Wypożyczymy go w Zagrodzie Krajeńskiej, gdzie mieści się
także skansen etnograﬁczny. Jedną
z atrakcji Złotowa jest Muzeum Ziemi Złotowskiej, znajdujące się w zabytkowym budynku szachulcowym.
Posiada bogaty dział etnograﬁczny,
z czarną kuchnią i izbą krajeńską,
które przybliżą kulturę ludową regionu. Warto wybrać się na spacer
lub rowerową wycieczkę promenadą nad Jeziorem Miejskim. Chętni
mogą okrążyć jezioro. Zatrzymajmy
się na chwilę na platformie widoko-

FOT. W. BEDNARZ

Muzeum Ziemi Złotowskiej

FOT. J. GOŁEMBECKI

Promenada nad Jeziorem Miejskim w Złotowie

FOT. ARCH. UM ZŁOTÓW

Piła – park na wyspie

FOT. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W PILE

FOT. Z. KOMOROWSKI

Jesienna pora to dobry czas na kontynuację wakacyjnych podróży. Proponujemy weekendowy wypad
w pełną zieleni północną Wielkopolskę. Znajdziemy tu wiele lasów, rzek, jezior i ciekawych szlaków
rowerowych. Aby chwilę odpocząć, odbędziemy też podróż zabytkową kolejką wąskotorową oraz przyjrzymy
się życiu wielkopolskiej wsi

Wyrzyska Kolej Powiatowa

Powyżej Piły, w górnym i środkowym
biegu rzeka Gwda
przybiera górski
charakter
wej, aby obejrzeć panoramę miasta.
Po drodze dotrzemy też na Półwysep
Rybacki, gdzie znajdziemy roślinny
labirynt i przeczytamy o historii
Złotowa. Aktywnie poznać miasto
pozwolą nam trzy trasy do biegów
na orientację. Posługując się mapą
i kompasem w jak najkrótszym czasie będziemy musieli pokonać wytyczoną trasę zaliczając wyznaczone
punkty kontrolne. Trasy można również pokonywać na rowerze.
Kierując się na południe traﬁmy do Muzeum Kultury Ludowej
w Osieku nad Notecią, gdzie zgro-

madzono pradziejowe znaleziska
oraz ginące przykłady drewnianego
budownictwa wiejskiego z terenu
Krajny, Pałuk i Puszczy Noteckiej.
Przeniesiono tu obiekty, które tworzyły krajobraz wsi – chałupy i zabudowania gospodarcze, remizę, kościół, kuźnię czy tartak. Znajdziemy
tu też przydrożne kapliczki, piece
chlebowe oraz jeden z symboli Wielkopolski wiatraki („koźlak”, „paltrak” i „holender”). Skansen warto
odwiedzić przy okazji jednej z imprez plenerowych. Podczas „Jesieni
w polu i zagrodzie” (04.10.2019)
poznamy typowe jesienne zajęcia
gospodarskie i domowe. Dowiemy
się, czym są omłoty i wykopki oraz
zobaczymy obróbkę lnu, tkanie
i przędzenie.
Warto przedłużyć sobie wakacje
i jesienne weekendy wykorzystać na
krótkie podróże. Po więcej propozycji zapraszamy na stronę wielkopolska.travel. Red
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Tarnowo Podgórne wspiera leczenie
niepłodności metodą in vitro
Gmina Tarnowo Podgórne uruchomiła dla swoich mieszkańców „Program leczenia niepłodności metodą
zapłodnienia pozaustrojowego in vitro
Jego realizację zaplanowano na lata
2019–2021. Do programu zostaną
zakwaliﬁkowane pary, które spełniają następujące kryteria:
• wiek kobiety mieści się w przedziale 25-43 lat,
• wiek mężczyzny mieści się
w przedziale 25-50 lat,
• pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
• są mieszkańcami gminy TarREKLAMA

nowo Podgórne od co najmniej 12
miesięcy i posiadają Kartę Mieszkańca,
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu
została stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności,
• wyrażą zgodę na samodzielne
pokrycie kosztów przechowywania
kriokonserwowanych
zarodków

oraz ich ewentualnych kriotransferów,
• zostały zakwaliﬁkowane do
leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez
Realizatora Programu, zgodnie
z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.
Uczestnikom programu przysługuje możliwość doﬁnansowania do
zabiegu zapłodnienia pozaustrojo-

wego w wysokości do 5.000 zł pod
warunkiem przeprowadzenia co
najmniej jednej procedury, a maksymalnie dwóch procedur.
Wnioski o objęcie doﬁnansowaniem wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej
gminy (tutaj: http://www.tarnowopodgorne.pl/wazne/programy-leczenia-nieplodnosci/) lub w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne.

Wypełnione dokumenty można
składać od 16 września u jednego
z realizatorów programu, którymi są: Ginekologiczno-Położniczy
Szpital Kliniczny Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, GAMETASZPITAL Sp. z o.o. i Wspólnicy sp.
k. ze Rzgowa oraz Ośrodek Medycznie Wspomaganej Prokreacji
i Banku Komórek Rozrodczych
i Zarodków INVICTA Sp. z o.o.
(ośrodki w Warszawie, Wrocławiu
i Gdańsku).
Całkowity koszt realizacji tego
programu zaplanowano na 250 tys.
zł, przy czym w 2019 r. wyniesie
on 50 tys. zł, a w 2020 i 2021 – po
100 tys. Środki pochodzą z budżetu
gminy Tarnowo Podgórne.
– Uruchomienie programu leczenia metodą in vitro to pierwszy krok
w kierunku tych mieszkańców, którzy marzą o posiadaniu własnych
dzieci, a borykają się z problemem
niepłodności – mówi wójt Tarnowa
Podgórnego Tadeusz Czajka. – Jednocześnie, wsłuchując się w dyskusję, jaka toczyła się w naszej gminie,
postanowiliśmy opracować także
program wykorzystujący naprotechnologię w diagnostyce i leczeniu. Będzie on również sﬁnansowany z gminnego budżetu.
Założenia projektu programu
proﬁlaktyki zdrowia prokreacyjnego – diagnostyka i leczenie niepłodności przedstawione zostały na sesji
Rady Gminy 27 sierpnia. Dokument
uzyskał pozytywną opinię większości radnych. Został już przesłany do
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryﬁkacji do oceny. ARz

Wodospad
w Łęczycy
Pomysł mieszkańców Łęczycy (gm.
Komorniki), by stworzyć miejsce
przyjazne, na łonie natury, z widokiem na wodospad na rzece doczekał
się realizacji. Projekt złożony w ub.r.
w ramach Budżetu Obywatelskiego
Gminy Komorniki został pomyślnie
zrealizowany i oddany do użytku.
W efekcie zagospodarowano teren w okolicy wodospadu przy ul.
Polnej. Powstała tam zadaszona
altana, jako punkt wypoczynkowo-widokowy na kaskadę i rzeczkę
Wirynkę. W altanie znajdują się stół
oraz ławki. Te ostatnie pojawiły się
także na zewnątrz. Uporządkowano
zieleń i wykonano nowe nasadzenia. Ponadto wybudowano schody
z lekkiej konstrukcji stalowej i desek
kompozytowych umożliwiające zejście ze skarpy. Teren został doświetlony przez lampy solarne. Koszt
wyniósł 99.834 zł. Red
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PARK(ing) Day w gminie Czerwonak!
W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w trzech miejscowościach gminy
Czerwonak szara rzeczywistość parkingu zamieni się w zieloną strefę parku
Czterodniowy event, organizowany na czterech parkingach przy
węzłach przesiadkowych (okolice
dworców) odbywać się będzie pod
różnymi hasłami. W każdym z tych
miejsc surowa przestrzeń parkingu w godzinach 14:00–18:00 zamieni się w zieloną strefę relaksu,
gdzie będzie można odpocząć na
zielonych, trawiastych poduszkach
i leżakach, poczytać książki, poczęstować się jabłkiem a dodatkowo
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekologii oraz Zintegrowanego
Transportu Publicznego. Zorganizowane zostaną prelekcje i warsztaty tematyczne.
Pierwszego dnia eventu, 17
września, w imieniu organizatorów
zapraszamy na dworzec w Bolechowie, gdzie motywem przewodnim
będą pszczoły i rośliny miododajne.
Zobaczyć będzie można jak wygląda ul, plaster miodu oraz narzędzia
i strój pszczelarza. Na stoisku botanicznym poznamy zasady doboru gatunków roślin miododajnych
i pod mikroskopem przyjrzymy się
wybranym roślinom. Zaplanowana
została także degustacja miodów.
18 września na dworcu w Owińskach dowiemy się w jaki sposób
samodzielnie zbudować budkę dla
owadów. Budka przyciągnie do
naszego ogrodu owady zapylające, a także te, które zjadają szkodniki, a ich mieszkańcom zapewni
„zimowy hotelik”, dzięki którym

przetrwają mrozy. Zapoznamy się
z różnymi rodzajami domków dla
pszczół i poznamy różne gatunki
owadów „zapylaczy”.
Trzeciego dnia wydarzenia, 19
września spotkamy się na parkingu.
Tematem przewodnim będą rośliny
oczyszczające powietrze, tzw. antysmogowe. Prowadzący wytłumaczą proces oczyszczania powietrza
przez wybrane gatunki roślin oraz
poprowadzą warsztat sadzenia zielistek do doniczek torfowych.

Dbajmy o środowisko
Marcin
Wojtkowiak
wójt gminy
Czerwonak
– Zrównoważony transport to jeden
z elementów zrównoważonego
rozwoju, czyli takiego myślenia o świecie, które zakłada
współdziałanie w obszarach
społeczeństwa, gospodarki i środowiska. Dziś wyzwaniem rozwojowym, które wpływa na środowisko jest nie tylko sposób,
w jaki się przemieszczamy, ale
i zmiany klimatyczne, których
negatywne efekty są coraz bardziej dostrzegalne. Wybierając
ekologiczne formy transportu
takie jak komunikacja publiczna
czy rower, idźmy o krok dalej –
dbajmy o środowisko również
w jego „drobnych” przejawach
jak choćby: ochrona pszczół,
nasadzenia roślin miododajnych
czy też rezygnacja z plastiku.
Chciałbym aby te węzły łączyły
nas nie tylko komunikacyjnie,
ale również łączyły wokół wspólnych celów, jakimi jest dbałość
o środowisko przyrodnicze
i czyste powietrze.

Parkingi zamienią
się w zieloną strefę
relaksu
Ostatni dzień, 20 września,
odbędzie się na terenie dworca
w Czerwonaku pod hasłem: dzikie rośliny jadalne. Z bogactwem
lokalnych łąk i lasów zapoznają
nas specjaliści, którzy opowiedzą
o właściwościach wybranych roślin
oraz umożliwią degustację naparów i sałatek.
A to jeszcze nie wszystko! Każdego dnia pierwsze 100 osób – użytkowników transportu publicznego, którzy okażą bilet PKP/kartę
PEKA lub przyjadą na rowerze, czy
np. hulajnodze otrzyma upominek
w postaci sadzonek roślin miododajnych, antysmogowych, budki na
owady lub woreczka z ziołami. Red

Będzie się działo tej jesieni
na Dziewiczej Górze
Zapraszamy do udziału w jesiennych wydarzeniach na Dziewiczej
Górze (gm. Czerwonak). Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie!
• Wernisaż wystawy fotograﬁi Grażyny Nowotnej „Impresje
z natury” (23.09., godz. 18:00)
W poniedziałkowy wieczór zapraszamy do Salonu Fotograﬁi Przyrodniczej FOTONATURA w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
„Dziewicza Góra” na otwarcie wystawy Grażyny Nowotnej „Impresje
z natury”. To już kolejne spotkanie
z poznańską fotografką w Salonie
FOTONATURA. Z pewnością nastrojowe i romantyczne ujęcia natury znów zachwycą oglądających
mistrzowską grą świateł! Wystawę
będzie można podziwiać do 22 listopada w godzinach otwarcia Ośrodka Dziewicza Góra. Wstęp wolny!
• Spotkanie autorskie z Błażejem Sienkowskim (25.09., godz.
18:00)
Niedawno na rynku ukazała się
książka „Historycznym śladem
Puszczy Zielonki i okolic” Pana
Błażeja Sienkowskiego. Przez 7 lat
autor przemierzał puszczę rowerem

odkrywając zapomniane karty jej
historii. Nadleśnictwo Łopuchówko
i Koło Gospodyń Wiejskich „Kliniecki Duet” serdecznie zapraszają
na spotkanie autorskie, podczas
którego Błażej Sienkowski opowie
o swoich pasjach i kulisach powstawania książki. Spotykanie odbędzie
się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra”. Podczas spotkania można będzie nabyć
książkę, którą autor chętnie podpisze. Wstęp wolny!

Zapraszamy do
udziału w jesiennych
wydarzeniach na
Dziewiczej Górze
(gm. Czerwonak)
• Jesienne Nocne Wejście na Dziewicza Górę (04.10., godz. 19:00)
W związku z nastaniem kalendarzowej jesieni Nadleśnictwo Łopuchówko zaprasza na Jesienne
Nocne Wejście na Dziewiczą Górę.
W tym dniu wieża widokowa bę-

dzie otwarta i dostępna dla wszystkich zainteresowanych dodatkowo
w godz. 19:00-22:00. To wyjątkowa
okazja do spojrzenia z góry na pogrążony w mroku las i obejrzenia
nocnej panoramy Poznania! Wstęp
jak zawsze bezpłatny.
• „Nasza Maruszka” – Spotkanie Jesienne (05.10.2019 r. godz.
11:00)
Spotkanie organizowane w ramach
projektu „Śladami Piastów w Puszczy Zielonce – poznajemy nasze
dziedzictwo przyrodnicze i historyczne” doﬁnansowanego w konkursie „AKTYWNE SOŁECTWA
LGD 2019”. Inicjatorem projektu jest Sołectwo Kliny. Spotkanie
odbędzie się na terenie uroczyska
Maruszka, o którym opowie lokalny
historyk Włodzimierz Buczyński.
W programie także: spacer – śladami historii, śladami zwierząt;
pogadanka o zimowych zwyczajach zwierząt; warsztaty dotyczące
ich tropów i spotkanie z Łowczym
Grzegorzem Markiem. Projekt upamiętni posadzenie drzewa i ustawienie przy nim pamiątkowej tabliczki.
Wstęp wolny! Red
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Dożynki z Dodą w Dopiewie
Uroczystości dożynkowe w Dopiewie
rozpoczęła msza św. w miejscowym
kościele, którą odprawili wspólnie
proboszczowie z Dopiewa, Konarzewa i Skórzewa. Poświęcili chleb i inne
płody rolne, które przynieśli w koszach
przedstawiciele 11 sołectw. Szczególny charakter mszy dziękczynnej podkreślała oprawa muzyczna gminnego
Chóru „Bel Canto” i Orkiestry Dętej
Gminy Dopiewo oraz obecność licznych pocztów sztandarowych, a także
wpięte w marynarki i żakiety uczestników kłosy zbóż, związane biało – czerwonymi wstążkami.
Po mszy przed kościołem został
uformowany korowód, który przeszedł główną ulicą Dopiewa na plac
gminny. Tam zaplanowano dalszą
część „Święta Plonów”. Kolejność
w korowodzie nie była przypadkowa. Tradycyjnie poprowadziła go
orkiestra i zespół ludowy. Za nimi
szły poczty sztandarowe, gospodynie z wieńcem, reprezentanci ogródków działkowych z koszem owoców
i warzyw oraz przedstawiciele spółdzielni rolniczych SPR Agroﬁrma ze
Skórzewa i RSP Dąbrówka. Po nich
na plac wchodziły delegacje sołectw
z koszami, starości dożynkowi, oﬁcjele i mieszkańcy, wśród których nie
brakowało rolników.
Obrzęd ludowy w tym roku wykonał
na scenie pod wiatą Zespół Folklorystyczny „Marynia” z Wronek. Rozpoczął go przyśpiewką „Hej kosiarze
z pola. idą...”. Potem na scenę został
wniesiony wieniec. Zaproszono starostów dożynek – Violettę i Andrzeja
Cerbów, rolników z Konarzewa oraz
gospodarzy gminy Dopiewo – wójta
Adriana Napierałę i przewodniczącego
rady Leszka Nowaczyka. Starostowie
przekazali bochen, a włodarze obiecali
dzielić go sprawiedliwie przez cały rok.
Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych, stojących w szpalerach po
obu stronach sceny: sołtysów gminy
Dopiewo, Kółek Rolniczych, Rodzinnych Ogródków Działkowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, wędkarzy
i harcerzy, tancerze Zespołu „Marynia” obtańcowali wieniec, po czym poczęstowano chlebem z koszy i kiełbaskami wszystkich zebranych na placu.
Po obrzędzie Zespół Folklorystyczny „Marynia” zaprezentował wiązankę tańców ludowych. Można było podziwiać wielobarwne stroje z różnych
regionów Polski i skoczne tańce –
wielkopolskie, rzeszowskie, lubelskie,
kurpiowskie i żywieckie, a także wziąć
udział w zabawach ludowych „Praczki” i „Brzuchaty”, które poprowadzili
tancerze.
Występy na „dużej scenie” rozpoczęli specjaliści od biesiady śląskiej
– Grupa Fest, czyli Mirosława i Jakub
Tomaszewscy z córką Sabiną. Gwarowemu śpiewaniu towarzyszył dobry
humor. Formacja od 11 lat bawi Polaków, ma na koncie 4 krążki i sukcesy
na „Liście Śląskich Przebojów”.
Dwie odsłony miała Grupa Taneczna Incanto, która najpierw połączyła
taniec ludowy z rytmami latynoamerykańskimi, a następnie z tańcem
nowoczesnym. Tancerki opowiadały

FOT. URZĄD GMINY DOPIEWO / BEATA SPYCHAŁA, IZABELA KOSTYK, ADAM MENDRALA, MICHAŁ JUSKOWIAK

Zanim Dopiewem zawładnęła rozrywka, musiało stać się zadość tradycji

ruchem historie. W połowie każdego
pokazu zmieniała się muzyka, a one
zrzucały zewnętrzne ludowe osłony,
pod którymi kryły się współczesne
stroje, i przenosiły widzów do współczesności.
Zespół Good Staff, wystąpił między pokazami tańca. To grupa znana
z pieśni renesansowych, które gra od
10 lat. W Dopiewie, ze względu na
dożynki, wykonała żywiołowe utwory
folkowe – tradycyjne i miłosne, polskie i ukraińskie.
Gwiazdą wieczoru była Doda i zespół Virgin. Ich koncert w Dopiewie
był jednym z ostatnich – w ramach
trasy pożegnalnej, ponieważ postanowili zawiesić działalność. Podczas
koncertu publiczność mogła usłyszeć
kilkanaście największych przebo-

jów Virgin z ostatnich 20 lat – m.in.
„Szansę”, „Nie daj się”, „Dwie Bajki”, „Dżagę”, „Mam tylko Ciebie”.
Był i cover „Where do we go now”
z repertuaru Guns’n’Roses, których Virgin supportowało w 2017 r.
w Gdańsku. Doda występowała
w Dopiewie na dwóch scenach, bo
30 metrów od sceny głównej wzniesiona została mniejsza platforma.
Z niej rozpoczęła koncert ognistym
wystrzałem z miotacza, który trzymała w dłoni. Przeniesiono ją tam
w drewnianej skrzyni. Zanim z niej
wyszła, zebrani usłyszeli z głośników
historię Virgin, którą opowiedział
lektor i zilustrował ﬁlm na telebimie
na scenie. Potem z gitar muzyków
Virgin stojących na podwyższeniach
popłynęło „Thunderstruck” AC/DC.

Podczas całego występu na scenie
często buchały ognie i fontanny iskier.
W stronę publiczności strzelały kolorowe serpentyny, podczas innej została wturlana na widownię olbrzymia,
dmuchana piłka, która unosiła się nad
głowami tłumu. Gwiazda kilkakrotnie
zmieniała kreacje – najpierw występowała w czerwonej sukni, potem
w białej pelerynie, w licznych kostiumach – z piór, z włosów anielskich,
z czarnego lateksu, ze stali. Przez cały
czas miała dobry kontakt z widzami.
Przechodząc z jednej sceny na drugą, witała się z fanami i zapraszała
do wspólnego śpiewu. Od jednego
z wielbicieli dostała dużego białego
misia z serdeczną dedykacją. Po koncercie chętnie rozdawała autografy
i pozowała do zdjęć. Na koniec Doda

wraz z muzykami Virgin pokłoniła się
publiczności. Ze szczytu sceny opadła czarna kurtyna z białym napisem
Virgin. Lektor powiedział kilka słów
pożegnania. Rzadko na koncertach
polskich zespołów można zobaczyć
tak barwne show, jak w wykonaniu
gwiazdy dopiewskich dożynek.
Ci, którym nie było dość emocji
i wrażeń, mogli potańczyć przy muzyce na żywo, w wykonaniu zespołu
„Tupot Białych Mew”, który zaprezentował największe polskie przeboje
muzyki rozrywkowej.

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Gołębie pokoju
Po 100 gołębi pocztowych wypuszczono ku niebu z dwóch
rond na terenie gminy Dopiewo w 80. rocznicę wybuchu II wojny
światowej

FOT. URZĄD GMINY DOPIEWO / BEATA SPYCHAŁA, MICHAŁ JUSKOWIAK, ADAM MENDRALA

Otrzymały one w tym roku patronów związanych z tym tragicznym
wydarzeniem. Wcześniej uczestnicy obchodów modlili się w Lesie
Zakrzewsko – Palędzkim, przy
„Kwaterze Siedmiu Grobów” –
w miejscu śmierci tysięcy Polaków.
Mszę koncelebrowali proboszczowie paraﬁi w Zakrzewie i Dąbrówce. Wartę pełnili strażnicy gminni.
Pośród drzew i mogił wystąpił chór
i orkiestra dęta. Hołd złożyły poczty sztandarowe organizacji i szkół.
Przedstawiciele samorządu gminy
Dopiewo, powiatu poznańskiego
i województwa, a także mieszkańcy,
złożyli wiązanki i zapalili znicze.
Po mszy ronda zostały poświęcone. Odegrano przy nich „Czerwone
Maki spod Monte Casino”. Teren
wokół rond zabezpieczali członkowie grupy miłośników motoryzacji
wojskowej z Zakrzewa, posiadający na wyposażeniu liczne „perełki”
z czasów „Wielkiej Wojny”.
Rondo na drodze wojewódzkiej
307 w Zakrzewie nosi imię Oﬁar Pomordowanych w Lasach Zakrzewsko – Palędzkich. Z kolei rondo na
terenie sołectwa Dąbrówka, między
Zakrzewem, Dąbrówką i Dąbrową
nosi imię Leona Dorny, mieszkańca
Zakrzewa, który po wydostaniu się
z niewoli, z sowieckiego łagru, wraz
z armią gen. Andersa walczył pod
Monte Casino i poległ we Włoszech.
Spoczywa w Loretto.
Często poszukujemy nazw nowych ulic, placów, skwerów. Nadajemy im nazwy wywodzące się
od drzew, zwierząt lub państw, choć
wśród mieszkańców naszych ziem
– przedstawicieli wcześniejszych
pokoleń nie brakuje tych, których
warto uhonorować. Adam Mendrala

13 września w bukowskiej Sali Miejskiej, w obecności m.in. minister
przedsiębiorczości i technologii
Jadwigi Emilewicz oraz burmistrza
Buku Pawła Adama, nastąpiło podpisanie umowy o doﬁnansowanie
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pt. „Przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce – Dobieżyn Etap I.”
Kwota doﬁnansowania wynosi 808
231 zł, a koszt realizacji I etapu inwestycji znany będzie po rozstrzygnięciu
postępowania przetargowego, który
zostanie ogłoszony prawdopodobnie
w 16 września. W ramach tego zadania planowana jest przebudowa 509
metrów drogi. Na całej jej szerokości
i długości położona zostanie nakładka mineralno-asfaltowa. Wykonane
zostaną także zjazdy do posesji oraz

FOT. MONIKA BŁASZCZAK-MAŃKOWSKA

Umowa na drogę gminną
Szewce–Dobieżyn

odtworzony będzie rów usytuowany
wzdłuż drogi.
– Bardzo się cieszę, że potrzeby
inwestycyjne mieszkańców gminy
Buk znalazły uznanie i możemy
realizować część tej inwestycji drogowej – powiedział burmistrz Paweł
Adam. – Jednak potrzeb jeszcze
jest bardzo dużo, dlatego też złożyliśmy wnioski na dwie inwestycje
w kolejnym naborze – ulicę Sportową w Buku oraz ulicę Kwiatową

w Wielkiej Wsi. Mam nadzieję, że
otrzymamy na nie doﬁnansowanie.
Według minister Jadwiga Emilewicz powiat poznański jest jednym
z liderów w skutecznym ubieganiu
się o dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych. – W tym roku to było niezwykle wymagające, ponieważ wójtowie, burmistrzowie musieli mieć
projekty budowlane zamknięte po
to, aby móc się o te środki ubiegać –
stwierdziła minister Emilewicz. MB
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Andre gwiazdą dożynek w Strykowie
Dożynki Gminy Stęszew odbyły się 25 sierpnia w Strykowie. Atrakcji nie brakowało

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św.
Maksymiliana Marii Kolbego, jednak jeszcze przed nabożeństwem
ks. dr Tomasz Kokornaczyk poświęcił wieńce dożynkowe, które zostały
przygotowane aż przez 17 sołectw.
Po mszy nastąpił przemarsz korowodu, który przy akompaniamencie
Kapeli Dudziarskiej „Koźlary” dotarł na boisko sportowe, pod scenę
główną.

Zaproszonych gości powitał burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz
Pinczak i sołtys Strykowa Tomasz
Szymański. Głos zabrali również
wicemarszałek Wojciech Jankowiak
oraz wicestarosta Tomasz Łubiński.
Później przyszedł czas na obrzęd
dożynkowy, który został poprowadzony przez zespół „Korbolanki”.
Nie zabrakło przyśpiewek, anegdot,
obsypania gości zbożem oraz tradycyjnego obtańcowania wieńca.

Publiczność bawiła się znakomicie.
Tegorocznymi starostami dożynek byli Karolina Piekarska ze Strykowa i Marcin Kalemba z Piekar,
którzy przekazali na ręce burmistrza
bochen chleba. Natomiast delegacja wieńcowa Strykowa wręczyła
przewodniczącemu Rady Miejskiej
Gminy Stęszew Mirosławowi Potrawiakowi wieniec upleciony z tegorocznych zbóż. Tradycyjnie włodarz
gminy częstował chlebem zebranych gości.

Część artystyczną rozpoczął występ Beaty Deutschmann, która
wykonała znane utwory z repertuaru Anny Jantar. Następnie wystąpił
zespół „Efekt” prezentujący najpopularniejsze piosenki biesiady polskiej, wprawiając przybyłych mieszkańców w radosny nastrój. Gwiazda
wieczoru – Andre – zgromadziła
pod sceną najwierniejszych fanów.
Dożynkowe świętowanie zakończyła zabawa taneczna przy DJ. JT

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Starostowie dożynek Karolina Piekarska i Marcin Kalemba przekazali
na ręce burmistrza Włodzimierza Pinczaka bochen chleba.

Gwiazda wieczoru Andre.

REKLAMA
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Nabór zakończony

Dożynki w Szreniawie

Nabór zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki 2020 zakończony! Organizatorzy dziękują
wszystkim mieszkańcom gminy za
aktywny udział w zgłaszaniu projektów. Zarejestrowano 44 wnioski.
Obecnie trwa proces ich weryﬁkacji.
Ostateczną listę projektów wybranych do głosowania poznamy do 15
października.
Głosowanie na projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki 2020 odbędzie się od 15 do
29 października 2019 r.
Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt i miej realny wpływ na
rozwój gminy. W tym roku wspólnie
mieszkańcy zadecydują na co wydać
600 tys. zł. PP
FOT. JÓZEF DJACZENKO

Mieszkańcy gminy Komorniki podziękowali za codzienną
pracę na gospodarstwie i podtrzymywanie tradycji rolniczych
i kulinarnych
Podziękowania za niełatwą pracę
na roli, podtrzymywanie tradycji
i szacunek do ziemi skierował 7
września wójt gminy Komorniki
Jan Broda do rolników i gospodyń
wiejskich podczas gminnych dożynek organizowanych w Muzeum
Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Mimo niesprzyjającej aury,
w uroczystościach wzięło udział
wielu gości. Obecni byli m.in. posłowie na Sejm RP Rafał Grupiński
oraz Bartłomiej Wróblewski, wicemarszałek Wojciech Jankowiak,
wicestarosta Tomasz Łubiński,
przedstawiciele gmin partnerskich
ze Słowacji, Ukrainy i Polski oraz
samorządowcy. Starostami tegorocznych dożynek byli Katarzyna
i Szymon Kosmalscy.
Wójt przyjął z rąk delegacji sołeckich dary i owoce pracy rolników,
po czym podzielił je między zebranych gości. Świeży chleb, smaczne
placki, wędliny i owoce… każdy
mógł częstować się pysznościami,
za które dziękowaliśmy rolnikom,
a które przygotowały pracowite
panie ze wszystkich gminnych kół
gospodyń.
Tradycyjny obrzęd dożynkowy
przedstawiony przez zespół Staro-

Wójt Jan Broda przyjął chleb z tegorocznych plonów i podzielił się
z mieszkańcami.
polanie Wielkopolska jak zawsze
był ozdobą uroczystości. Oﬁcjalny
ceremoniał trwał, a wokół oprawę
stanowiły liczne stoiska gastronomiczne, handlowe, zabawowe – dla
najmłodszych.
Miłym akcentem było ogłoszenie
wyników konkursu na „Najpiękniejszy ogród w gminie Komorniki
2019”, organizowanego razem ze
sklepem Castorama w Poznaniu
(Komornikach). Na scenie pojawili
się wszyscy uczestnicy zakwaliﬁko-

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

wani do drugiego etapu konkursu.
Nagrodę główną otrzymali państwo
Maria i Antoni Budni z Głuchowa.
Uroczystego wręczenia nagród dokonał wójt Jan Broda oraz Marcin
Zając, dyrektor stażysta w Castorama Polska Sp. z o.o.
Gwoździem programu rozrywkowego była biesiada z zespołem Fest,
Kabaret Świerszczychrząszcz, a na
koniec koncert gwiazdy Natalii Kukulskiej, której występ zgromadził
tłumy fanów. PP

informuje, że 12 września 2019 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 dni,
wywieszony został, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska
115, oraz na stronie internetowej Gminy, wykaz nieruchomości gminnych
przeznaczonych do najmu i dzierżawy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 89-59-289.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia
Zgodnie z art. 35 ust. 1 z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz.U.2018.2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie,
przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono wykaz do zarządzenia nr 126 dot.
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 246/1 obręb
Witobel na rzecz dotychczasowego użytkownika.

niowe felgi, system detekcji pożaru
w komorze silnika oraz monitoring.
Jest przeznaczony do przewozu 98
osób.
4 września autobus woził gości
dożynkowych po gminie, była też
możliwość obejrzenia pojazdu na
terenie Muzeum Rolnictwa w Szreniawie podczas tegorocznego Święta Plonów.
Autobus będzie woził pasażerów
komunikacji gminnej na liniach
701, 702 oraz 716. PP

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, że na stronie internetowej gminy Stęszew został umieszczony,
wykaz nieruchomości będącej własnością gminy położoną w Strykowie przy
ul. Poznańskiej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu, stanowiący
załącznik do Zarządzenia nr 120 Burmistrza Gminy Stęszew z 28.08.2019r.
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

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

(EURO VI) albo dzięki energii odzyskiwanej w czasie hamowania
(tzw. rekuperacja). Jest to najnowocześniejsze rozwiązanie na świecie.
Dzięki niemu pasażerowie i przechodnie będą mniej narażeni na
hałas oraz wdychanie spalin.
Nowy hybrydowy autobus jest
w pełni niskopodłogowy, wyposażony w klimatyzację, ledowe zewnętrzne tablice kierunkowe, wewnętrzne
tablice LCD, dodatkowe ogrzewanie wewnętrzne (webasto), alumi-
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Pierwszy autobus hybrydowy
w gminie Komorniki
4 września na terenie zajezdni autobusowej w Komornikach odbyła się
prezentacja pierwszego w gminie
autobusu hybrydowego MAN A37
Lion’s City Hybrid.
Jest cichy i wygodny, a co najważniejsze – nie zanieczyszcza środowiska! Autobus napędzany jest dwoma silnikami elektrycznymi o mocy
150 kW. Energię czerpią z superkondensatorów umieszczonych na
dachu autobusu, które zasilane są
przez silnik wysokoprężny diesla

15

informuje, że na stronie internetowej gminy Stęszew został umieszczony,
wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w Stęszewie,
przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu,
stanowiący załącznik do zarządzenia nr 117 burmistrza gminy Stęszew
z 20.08.2019 r.
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.
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Przebojowa historia Piotra Rubika
NASZ PATRONAT – Podczas koncertu w Poznaniu usłyszycie wiele największych przebojów. Będzie
wystrzałowo i czadowo – mówi Piotr Rubik o występie w poznańskiej Sali Ziemi 30 października
Niedawno ukazał się album
skierowany do najmłodszych słuchaczy pt. „Ze śpiewnika Piotra
Rubika. Piosenki dla dzieci.” Co
było inspiracją do tego dzieła?
— Przede wszystkim moje dzieci
oraz nasze przedszkole Rubik
Music School. Bardzo dobrze
pracuje mi się z dziećmi. Okazało
się, że lubię wymyślać piosenki dla
najmłodszych oraz że nasze utalentowane panie nauczycielki piszą
fajne teksty, a ja muzykę i tak to się
zaczęło. Nie myśleliśmy, że wyjdzie
z tego płyta. Jest wyjątkowa,
znajdziecie tam nuty wszystkich
piosenek oraz wersje karaoke do samodzielnego śpiewania. Serdecznie
ją polecam, ponieważ dostarczyła
nam i młodym słuchaczom sporo
radości.
Łatwiejsze jest pisanie piosenek dla dzieci, czy dla dorosłej
widowni?
— Nie ma to większego znaczenia. Piosenka musi być dobra,
jeśli będzie dobra to spodoba się
i dzieciom, i dorosłym. Oczywiście, muszę wiedzieć dla kogo
piszę, bo to określa temat utworu.
Natomiast niezależnie od niego
staram się, żeby piosenka była jak
najlepsza.
Czy od zawsze interesował się
Pan muzyką?
— Chyba tak. Jako małe dziecko
nie potraﬁłem powiedzieć o swoich
zainteresowaniach. Jednak z opowieści moich rodziców i dziadków

wiem, że od zawsze ciągnęło mnie
do instrumentów. Od kiedy pamiętam wiem, że zawsze chciałem
tworzyć muzykę.

Mamy bilety
• Dla Czytelników mamy pięć
dwuosobowych zaproszeń na
koncert „Moja Historia” w Sali
Ziemi (30 października, godz.
19). Szczegóły na naszglospoznanski.pl .

Co jest dla Pana inspiracją do
tworzenia utworów?
— Z pewnością interesujące życie,
bo staram się żyć kolorowo, a także
emocje i miłość. Później te uczucia,
które są we mnie przekładają się na
nuty i tak powstają piosenki.

Kod rabatowy
• Nie masz jeszcze swojego
biletu? Kup go teraz i zgarnij
20% zniżki: kod rabatowy
NASZGLOS – ważny
do 30.09.2019 r. na
www.panbilet.pl. Liczba kodów
ograniczona (100).

Czy jakieś szczególne okoliczności przyczyniły się do napisania
piosenki pt. ,,Niech mówią, że to
nie jest miłość”, która stała się
hitem?
— To bardzo interesująca historia. Nie opowiem jej jednak
teraz, ponieważ nie chcę zepsuć
niespodzianki słuchaczom, którzy
przyjdą na mój koncert w Poznaniu.
Zdradzę tylko tyle, że ta historia
jest niezwykła.
Czy kiedykolwiek myślał Pan, że
zdobędzie taką popularność?
— Nie wiedziałem o tym, nigdy się
tego nie wie. Moim zdaniem jedynym sposobem na to, żeby zdobyć
popularność jest po prostu kochać
to co się robi i robić to dobrze.
Nie pisałem muzyki, żeby zyskać
popularność, tylko dlatego, że to
kocham. Popularność przyszła po
wielu latach ciężkiej pracy.
Czy czasami udaje się Panu odpocząć rodzinnie, z dala od popularności i rozpoznawalności?

Czego możemy się spodziewać
podczas występu w Poznaniu?
— Tak! Bardzo lubię podróżować.
To nasza rodzinna pasja. Wyjeżdżamy często bardzo daleko,
dlatego nikt nas nie rozpoznaje,
choć zdarzają się pewne wyjątki.
Kiedy jestem w odległych strefach
czasowych zostawiam wszystkie
obowiązki i problemy za sobą
i dzięki temu ładuję swoje akumulatory do dalszej pracy.

Słyszałam, że ma Pan zamiar
wydać nową płytę przed koncertem w Poznaniu. Czy uchyli nam
Pan rąbka tajemnicy, co znajdzie
się na płycie?
— Oczywiście, że tak. Pojawi się
płyta pt. „Moja historia” z piosenkami, które zaśpiewam w Poznaniu. Jest to zapis „na żywo” całego
koncertu „Moja historia”, który
odbył się w Bratysławie, w grudniu
2018 r. Był wyjątkowy, towarzyszyła mu wspaniała atmosfera.
Wierzę również, że taki nastrój
będzie w Poznaniu. Płyty przywiozę ze sobą, więc jakby ktoś chciał
nabyć, to będę podpisywał je po
koncercie.

Czy któryś z utworów ma dla
Pana jakieś szczególne znaczenie?
— Bardzo trudne pytanie. Wszystkie są dla mnie bardzo ważne i mają
swoją historię, więc nie mogę
wskazać tego jedynego.

— Na pewno wspaniałej atmosfery, wspólnego śpiewania, zabawy,
dawki pozytywnych emocji, wzruszenia… Opowiem też mnóstwo
historii związanych z moimi
utworami. Będzie można usłyszeć
największe przeboje w wykonaniu
znakomitych solistów. W Poznaniu
będzie wystrzałowo i czadowo.
Wszystkich serdecznie zapraszam
na ten koncert do Sali Ziemi 30
października.

Rozmawiała
Wiktoria Pitak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Teatr Muzyczny: każdy nosi w sobie „Pippina”
O spektaklu

FOT. M. KORDULA

Pippin to imię bohatera, który poszukuje szczęścia. To wreszcie imię
szczęścia, które poszukuje swego
bohatera – osoby odważnej na tyle,
by wyjść spoza bajki bezpiecznych
złudzeń i zmierzyć się z odbiciem
bez maski; oddychać pełnią niezaplanowanych zdarzeń, a nie jedynie obietnicami i wyobrażeniami
o powinnościach – o tym opowiada
najnowszy musical w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.
„Historia prawdziwa o poszukiwaniu szczęścia” – podtytuł spektaklu kryje w sobie na pozór przewrotne przekonanie – szczęście nie
musi oznaczać prawdy, której oczekujemy (w domyśle pełni). To wydarzenia prowadzące do tego, co jest
naszym marzeniem, zawierają w sobie szczęście. Ono zaś jest drogą, po
której idziemy często boso – tak jak
tytułowy Pippin.
Warto jednak tak iść pośród absurdu, ironii i zdziwienia, które
podpowiadają emocje przedstawienia. Wbrew podpowiedziom

innych osób, wykraczamy poza
scenograﬁę, myślenie o sobie jacy
powinniśmy być i skaczemy w ogień
w wielkim, niezapomnianym ﬁnale.

Nie, bohater przedstawienia tego
nie zrobił dosłownie. Ale jednak.
Podpalił samego siebie poprzez wyrzeczenie się marzeń o niezwyciężo-

• Obsada: Pippin: Wojciech
Daniel, Maciej Pawlak. Mistrz
Ceremonii: Izabela Pawletko,
Dagmara Rybak. Król Karol:
Radosław Elis, Jarosław Patycki.
Fastrada: Anna Lasota, Agnieszka Wawrzyniak. Ludwik: Bartosz
Sołtysiak, Maciej Zaruski.
Bertha: Agnieszka Różańska,
Lucyna Winkel. Katarzyna:
Oksana Hamerska, Katarzyna
Tapek. Dwórka: Ewa Kłosowicz,
Joanna Rybka. Dwórka II: Magdalena Szcześniewska, Jolanta
Wyrzykowska. Głowa: Łukasz
Brzeziński.
• Premiera: 7.09. godz. 19.00
• Przedpremiera: 6.09. godz.
19.00
• Spektakle: 26–27.09. godz.
19.00, 28.09. godz. 15.00
i 19.00, 29.09. godz. 17.00
• Bilety: 20–120 zł.

nym wojowniku, kimś niezwykłym,
który jest powołany wyłącznie do
wielkich rzeczy.
W istocie zrobił wielką rzecz. Tak
jak artyści biorący udział w musicalu. Tańczyli, śpiewali i uśmiechali
się wcale nie pozornie w choreograﬁi Pauliny Andrzejewskiej i reżyserii
Jerzego Jana Połońskiego. Wszystko w kostiumach Agaty Uchman,
w świecie sceny wzniesionej scenograﬁą Mariusza Napierały.
Dlaczego warto iść na ten spektakl? Ponieważ przyznaje się za
nas do tego, że każdy nosi w sobie
Pippina. Nie mówi ten musical,
żeby w jednej chwili pozbyć się maski swego „ego” i pozostać nagim.
Wręcz przeciwnie, pokazuje jak tę
maskę ściągnąć na tyle delikatnie,
by nie bolało…

Dominik
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Festiwal kultury żydowskiej
Simchat Chajim Festival to impreza poświęcona kulturze żydowskiej, której organizatorem
było Stowarzyszenie Krotochwile,
a współorganizatorem lokalnym
Biblioteka i Kino Miasta i Gminy
Buk. Wydarzenie przyciągnęło do
dawnej synagogi tłum uczestników.
Była to ósma jego edycja, która odbyła się w trzech miastach,
w tym po raz pierwszy w Buku.
Festiwal trwał 7 dni, zaplanowano przeszło 20 wydarzeń, które
odbyły się również w Poznaniu
i Koźminie Wlkp. Nie zabrakło
koncertów, spektakli teatralnych,
warsztatów czy atrakcji dla dzieci.

Narodowe Czytanie
Ta ogólnopolska akcja po raz
kolejny zawitała również do Buku,
jednak tym razem postanowiono
ją połączyć z festiwalem. Nie bez
powodu rozpoczęto ją od tekstu
„Mój ojciec wstępuje do strażaków” Brunona Schulza, gdyż jego
autor był żydowskiego pochodzenia. Tekst ten wspólnie przeczytali
p.o. dyrektora Biblioteki i Kina
Miasta i Gminy Buk Hubert Wejmann, Agnieszka Michalak-Hille
oraz Anna Maciejewska.
REKLAMA

Drugi na scenie, w autorskiej
interpretacji utworu „Sawa” Henryka Rzewuskiego, pojawił się
Michał Grudziński – aktor, który w tym roku obchodzi 50-lecie
swojej pracy artystycznej. Kolejna
lektura „Orka” Władysława Stanisława Reymonta została zaprezentowana przez burmistrza Pawła
Adama oraz Lidię Targosz – emerytowaną dyrektor Biblioteki Publicznej w Buku.
Ostatnią nowelę „Katarynka” Bolesława Prusa, przeczytali
przewodniczący RMiG Buk Piotr
Goroński oraz bibliotekarki Irena
Trzybińska, Krystyna Dziurzyńska, Justyna Cicha i Anna Bogacz.

Warsztaty pisania po hebrajsku
Alfabet hebrajski – tak obcy
i dla nas niezrozumiały. Festiwal
był idealną okazją, aby poznać
jego litery i sposób ich zapisu.
Każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił w tej wcale nie łatwej sztuce i wiemy, że niektórym
uczestnikom tak się to spodobało,
że deklarowali chęć powtórzenia
tego w domu! Warsztaty poprowadziło Koło Naukowe Sznirere
Perele z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Burmistrz Paweł Adam oraz emerytowana dyrektor
biblioteki Lidia Targosz przeczytali „Orkę”.

Budujemy dawny Buk
Dzisiaj dawny Buk można oglądać na starych zdjęciach i pocztówkach. Warto zaznaczyć, że te
są również dostępne na wystawie
stałej, która znajduje się na babińcu
synagogi. Pocztówki z zeszłego stulecia już podczas tegorocznej Nocy
Muzeów cieszyły się niesłabnącym
powodzeniem. Jakie było zdziwienie młodszego pokolenia, gdy na pl.
Reszki, w miejscu w którym dzisiaj
znajduje się kino „Wielkopolanin”,
zobaczyli kościół ewangelicki? Tego
nie da się opisać, to trzeba sprawdzić samemu! I taką okazją do
odbudowania dawnego Buku były

FOT. SŁAWOMIR OBST

7 września w Sali Miejskiej w Buku odbyło się wyjątkowe wydarzenie, nawiązujące do historii tego miejsca

Festiwal odbył się Sali Miejskiej – dawnej synagodze.

właśnie warsztaty, podczas których
dzieci stworzyły przestrzenną makietę dawnego Buku.

Wykład o kulturze żydowskiej
Niezwykle ciekawe informacje
dotyczące kultury żydowskiej przybliżyła zebranym Aleksandra Wilczura – historyczka i kulturoznawczyni. Była to fascynująca podróż,
podczas której można było poznać
historię oraz zwyczaje społeczności
żydowskich.

Koncert Neoklez
Grupa NeoKlez pojawiłą się na
scenie w asyście gromkich braw.

Niezwykle energetyzujące brzmienia i charyzmatyczne osobowości
szybko sprawiły, że publiczność zerwała się z miejsc i została porwana
do zabawy. NeoKlez zaprezentowało nowe spojrzenie na muzykę
klezmerską, łącząc ją w niebanalny
sposób z popularną muzyką współczesną. Wielokrotnie dało się słyszeć pytania: skąd ja to znam? Ich
łobuzerski styl i wibrująca energia,
która była obiecana w zapowiedzi
wydarzenia okazała się przepisem
nie tylko na sukces, ale również na
niezapomniane zakończenie Simchat Chajim Festival w Buku.
Monika Błaszczak-Mańkowska
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Triumf polskiego debla w Talex Open
Vaclav Safranek na kortach AZS
w Poznaniu imponował przygotowaniem w każdym kolejnym meczu,
a w drodze po tytuł nie stracił ani
jednego seta. Rozstawiony z numerem piątym Safranek pokonał
kolejno Czecha Jana Satrala (7:6,
krecz), Greka Ioannisa Stamoulosa (6:0, 6:1), Kazacha Denisa Jewsiejewa (6:0, 6:2), Argentyńczyka
Camilo Ugo Carabellego (6:4, 6:2)
oraz wspomnianego Diego Hidalgo
(6:3, 6:2).
– Do czasu pierwszego przełamania to był bardzo trudny i zacięty
mecz. Po odebraniu rywalowi podania zacząłem grać coraz lepiej, byłem
pewny siebie i to przyniosło efekty.
W tenisie kluczowe jest to, aby odpowiednio prezentować się w najważniejszych momentach. W takich
chwilach bardzo pomagał mi serwis
i to także wpłynęło na końcowy wynik. Myślę, że podczas tego turnieju
grałem dużo solidniej niż we Wrocławiu i cieszę się, że ponownie udało
mi się zwyciężyć – powiedział po zejściu z kortu Safranek.
Mateusz Kowalczyk i Piotr Matuszewski pokonali w ﬁnale gry
podwójnej Ekwadorczyka Diego
Hidalgo oraz Brazylijczyka Pedro

FOT. MATERIAŁY LOTOS PZT POLISH TOUR

NASZ PATRONAT Czech Vaclav Safranek pokonał w ﬁnale Ekwadorczyka Diego Hidalgo i zapewnił sobie tytuł
mistrzowski turnieju Talex Open 2019. W grze podwójnej triumfowali Mateusz Kowalczyk i Piotr Matuszewski

Sakamoto. Spotkanie trwało 63
minuty i zakończyło się rezultatem 6:3, 6:4. Sukcesy deblowe polskich zawodników nie są nowością
na kortach poznańskiego AZS-u.
W każdej z dziewiętnastu poprzednich edycji tej imprezy w ﬁnale brała udział co najmniej jedna polska
para. Sam Kowalczyk dwukrotnie
walczył już w stolicy Wielkopolski
o tytuł, dotąd bezskutecznie.

– Były momenty, w których kontrolowaliśmy wydarzenia na korcie,
ale później parę piłek uciekło i zrobiło się wyrównanie. Pokazaliśmy jednak, że potraﬁmy kontrolować emocje i grać pod presją. Najważniejsze,
że koniec końców to my otrzymaliśmy puchary za zwycięstwo, więc jest
się z czego cieszyć – mówił po meczu
Kowalczyk, dla którego to 39. tytuł
deblowy w karierze.

– Cieszę się, że udało się wygrać,
bo od mojego ostatniego zwycięstwa w turnieju minęło już około
dwóch lat. Czuję, że gram coraz lepiej i mam nadzieję, że dobre wyniki
będą przychodzić częściej – skomentował Matuszewski.
Sponsorem tytularnym turnieju po raz kolejny była ﬁrma Talex
S.A, a sponsorami głównymi Giant
Ofﬁce i Kancelaria Prawna Piszcz

i Wspólnicy. Partnerzy to: miasto
Poznań i samorząd województwa
wielkopolskiego,
Ministerstwo
Sportu i Turystyki i Lotos. Patronem
medialnym turnieju był „NGP”.

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Memoriał Gołasia
XV Agrobex Memoriał Arkadiusza
Gołasia odbędzie się od 18 do 20
października w Swarzędzu – Zalasewie. W turnieju wezmą udział
cztery topowe kluby ekstraklasy:
PGE Skra Bełchatów, Jastrzębski
Węgiel, ONICO Warszawa oraz
Aluron Virtu CMC Zawiercie. Wlazły, Brizzard, Toniutti czy Masny to

tylko wybrane gwiazdy, które będzie
można podziwiać podczas turnieju.
Na boisku zaprezentują się również
reprezentanci Polski między innymi
– Kwolek, Wojtaszek, Kochanowski
czy Łukasik. Bilety na imprezę można zakupić pod adresem https://
ticketos.pl/event/2148/xv-agrobexmemorial-arkadiusza-golasia. MW

Wodny Raj po przerwie
Po długiej w tym roku przerwie
technologicznej, znów czynna jest
pływalnia Wodny Raj w Swarzędzu
– codziennie do 6:30 do 22:00. Podczas przerwy technologicznej wymienione zostały płytki podłogowe
w całej hali basenowej wraz z klatką schodową zjeżdżalni oraz płytki
w szatniach basenowych i w sau-

nach. Zamontowano nowe wanny
jacuzzi oraz przebudowano pomieszczenie ratowników. Odnowiono również pomieszczenia biurowe
i socjalne, zmodernizowano system
przeciwpożarowy i zainstalowano
nowy sterownik uzdatniania wody.
Prace te kosztowały prawie 770 tys.
zł. SCSIR
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W POZNANIU I POWIECIE
DODATEK MIESZKANIOWY

Targi Mieszkań i Domów pełne ofert
21 i 22 września w hali nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich będzie można zapoznać się
z ofertą nieruchomości z Poznania i okolicy, skonsultować się z doradcami ﬁnansowymi, poznać
propozycje kredytowe wielu banków, jak i uczestniczyć w seminariach o tematyce mieszkaniowej
Zainteresowanie nowymi mieszkaniami w Poznaniu i domami poza
granicami miasta nie słabnie, pomimo inﬂacji cenowej. Na wzmożony
popyt szybko reagują deweloperzy
wprowadzając do ofert nowe projekty. W sumie na Targach Mieszkań i Domów zaprezentuje się blisko 150 wystawców.

Promocje targowe
Jesienna edycja targów to idealne miejsce dla osób poszukujących
mieszkaniowych okazji. Wielu wystawców na to wydarzenie przygotowało specjalne okazje, prześcigając
się w ich atrakcyjności. Będzie więc
w czym wybierać. Pojawią się czołowi deweloperzy, jak Linea, Nickel,
Jakon, Novum Plus, Agrobex, AtaREKLAMA

ner, Proxin Ogrody, Monday Developement, EBF Developement,
Greenbud Development czy UWI
Inwestycje.
Jakon zaprasza na stoisko E7.
Deweloper ten proponuje inwestycje przy ul. Lwowska 2 w Poznaniu.
To propozycja dla osób stawiających na aktywny tryb życia, szukających swojej przestrzeni w centrum
miasta i bliskim sąsiedztwie terenów do czynnego wypoczynku. To
wspaniałe miejsce na poranny jogging lub wypoczynek na świeżym
powietrzu, tuż obok Jeziora Maltańskiego. Druga propozycja jest
zlokalizowana w rejonie Polanki,
u zbiegu ulicy Sowiej i trasy Kórnickiej. Oferuje tu mieszkania o metrażach od 35 do 110 m2. Uwaga, przy

podpisaniu rezerwacji do końca
września na mieszkanie – miejsce
postojowe wraz z platformą parkingową w atrakcyjnej cenie! Z kolei
przy ul. Biskupińskiej na Strzeszynie powstają budynki typu A wyposażone w pomieszczenie wózkarni/
rowerowni na parterze, w których
znajduje się po 16 komfortowych
mieszkań oraz budynki typu B wyposażone w windę i podziemną halę
garażową, w których znajduje się
po 19 mieszkań. Natomiast Ellada Park to nowe osiedle na mapie
Strzeszyna Greckiego. Idealne miejsce dla miłośników kameralnego
stylu życia w niedalekiej odległości
od centrum miasta. Atutem obok
zróżnicowanych metraży mieszkań
od 33 m2 do 75 m2 jest możliwość

ich łączenia w wielkopowierzchniowe apartamenty.
– Firma Nickel Development
rozszerza swoją ofertę wykończenia mieszkań pod klucz – zdradza
Agnieszka Jaworska-Goździewska,
specjalista ds. marketingu i PR
w Nickel Development. – Podczas
jesiennej edycji Targów Mieszkań
i Domów zadebiutuje usługa wykończenia mieszkań zakupionych
z innych źródeł niż tylko inwestycje spółki. Tym samym będzie
ona pierwszym poznańskim deweloperem, który zaoferuje swoje
usługi tak szeroko. Wykończenie
mieszkań pod klucz realizowane
jest przez Nickel Development od
2011 roku i do dziś wykonano już
ponad 200 takich projektów.

Łopianowa Łąki to kompleks 8
domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dwulokalowych
o powierzchni 82 lub 92 m2 powstających na terenie Radojewa
– w malowniczej, północnej części
Poznania. Inwestorem jest cieszący
się dobrą opinią deweloper Novum
Plus, znany z budowy osiedla Rozalin w Lusówku oraz os. Błękitny
Staw w Biedrusku.
– Dla osób, które zarezerwują
wybrane mieszkanie na Nowych
Ogrodach przygotowaliśmy 50%
rabat na wybrane miejsce postojowe. Dodatkowo naszą ofertę uzupełni nowa inwestycja nad morzem
w Darłówku – mówi Marlena Zapalska, prezes spółki Proxin Ogrody.
Ciąg dalszy na str. 20

Na promocję można również liczyć na Przystani Warta. – Podczas
mieszkaniowego weekendu zainteresowanym do mieszkań proponujemy komórki lokatorskie gratis, zaś
do apartamentu miejsce postojowe
w cenie – podkreśla Michał Wawrzyniak z marki DRN Concept Deweloper. Natomiast Poz Inwest przygotuje bon rabatowy w wysokości
3 tys. zł do wykorzystania na drzwi
wewnętrzne przy kupnie domu na
os. Zacisze w Komornikach. Z kolei Sky Investments oferuje opłatę
rezerwacyjną na poziomie 1000 zł,
w pełni zwrotną w razie rezygnacji
z zakupu. – Dla naszych klientów
przewidujemy również nieodpłatne
usługi doradztwa kredytowego –
dodaje Agnieszka Jałoszyńska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
w ﬁrmie Sky Investments.

Deweloperskie premiery
Jesienne targowanie nie może
obyć się bez premier. Jedną z ciekawszych propozycji jest Piątkowska 103
na Winiarach. Quadro Development
proponuje 4-kondygnacyjny, kameralny i otoczony zielenią budynek
z 42 lokalami o powierzchni od 27
do 73 mkw. Jego budowa wystartuje w IV kwartale br., zaś ﬁnalizacja
planowana jest w I kwartale 2021.
W podpoznańskim Jasinie powstaje
nowa inwestycja. W ofercie Greenbud Development znajdą się domy
o metrażach 63-69 mkw oraz domy
o powierzchni 90 i 94 mkw, których
REKLAMA
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ceny rozpoczynają się od 298 tys. zł
brutto. Projekt zakłada realizację
lokali, do których będą przynależeć
przestronne ogrody, jak i garaże.
Budowa inwestycji Nowy Jasin już
wystartowała, a inwestycja będzie
gotowa w IV kwartale 2020 roku.
Goście targowi pierwszy raz zetkną
się też z nowym etapem na Harmonii+. Premiera budynku B przy Karpiej 27 odbyła się w maju, a poznaniacy będą mogli podczas jesiennej
edycji TMiD oﬁcjalnie poznać szczegóły inwestycji. Deweloper zdradza,
że na Naramowicach pozostanie na
dłużej, bowiem nabył nieruchomość,
której projekt ujrzy światło dzienne
w przyszłym roku. – W naszej targowej ofercie dostępna będzie Nova
Łacina przy ul. Niemena 5 z mieszkaniami o metrażu wahającym się
między 38 a 87 mkw. Możemy też
wspomnieć, że niebawem uruchomimy też nowość na poznańskiej
Wildzie – zdradza Mateusz Glema
z poznańskiego biura sprzedaży
Grupy Inwest. Nie zabraknie też
propozycji z Podolan, które są coraz
chętniej wybierane, co potwierdza
ﬁrma EBF Developement. – Na
mieszkaniowym wydarzeniu pojawimy się z 7 i 8 budynkiem osiedla
Reduta Nowe Podolany. W ofercie
znajdą się lokale o powierzchni od
46 do 85 mkw. – podkreśla Agata
Nowaczyk z poznańskiego biura
sprzedaży EBF Developement. Zaś
z ofertą na Winogradach pojawi się
Enklawa Winogrady. W ramach

FOT. NICKEL
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Wille Wodziczki na poznańskim Sołaczu.
projektu powstają trzy budynki wielorodzinne, łącznie 120 lokali. – Są
to mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe –
zarówno kompaktowe mieszkania
(33 mkw), idealne na star, jak i bardziej przestronne, 70-metrowe dla
większej rodziny – dodaje Krystian
Cebulski, inwestor osiedla Enklawa
Winogrady.
Wśród wystawców pojawi się też
tytan poznańskiego rynku, spółka
Agrobex. Na targach zaprezentuje
szeroką ofertę: Zielone Pobiedziska, Radosna III w Zalasewie oraz
Wilczak 20 i Nowe Żegrze w Poznaniu. – Niedawno do sprzedaży traﬁła nowa pula mieszkań, w ramach

rozpoczętego kolejnego budynku na
Nowym Żegrzu. Premierowo zaprezentujemy też budynek A, powstający w ramach projektu Wilczak 20
i zapowiemy nowy projekt – Kleszczewo Park – zaznacza Lucyna
Jarczyńska, dyrektor ds. sprzedaży
i marketingu ﬁrmy Agrobex.

Z gotowymi do odbioru
Wśród propozycji deweloperów
można znaleźć również mieszkania
gotowe do odbioru lub z terminem
realizacji przypadającym jeszcze
na ten rok. Przykładem jest osiedle
Słoneczne w Dominowie koło Środy
Wielkopolskiej. KDM Deweloper

w sprzedaży posiada ostatnie szeregowe lokale z ogrodem, których
termin realizacji przypada na koniec 2019 r. W Tucach gotowe do
odbioru są też domy na os. Ziołowym. Kos-Dom oferuje 8 domów
(112,34 i 114,01 mkw) dostępnych
w dwóch wariantach architektonicznych: z niezależną kuchnią lub
garażem. Z kolei po zachodniej
stronie Poznania w sprzedaży znajdują się ostatnie wolne mieszkania
w Dąbrówce. – Projekt Pałacowej
2 został zakończony w maju, a odbiory właśnie trwają. Dostępne są
ostatnie powierzchnie od 42 do 95
mkw – mówi Piotr Hryniewicz, właściciel ﬁrmy Inwestycje Hryniewicz.
pl. Nieco dalej, w Murowanej Goślinie trwają odbiory II etapu Nowej
Murowanej. Tutaj w sprzedaży również pozostały ostatnie wolne lokale. Duże zainteresowanie projektem
sprawiło, że do oferty traﬁły kolejne
etapy, oznaczone symbolami III i V.
Targi organizowane przez Nowy
Adres będą otwarte dla zwiedzających w sobotę od godz. 10 do 17
i w niedzielę od 10 do 16. Bilety
można nabyć przez internet, jak
i przy pawilonie nr 3 MTP. W kasach bilet na dwa dni wydarzenia
kosztuje 20 zł.

Sylwia
Dorosceac
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Nowe projekty deweloperów
W okresie pierwszego półrocza 2019 oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem.
Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – czytamy w najnowszym raporcie GUS
Aktualne statystyki przygotowane przez GUS wskazują pozytywny trend w branży nieruchomości.
W pierwszym półroczu rozpoczęto
budowę 115 tysięcy nowych mieszkań w skali kraju i jest to wynik o 1,5
procent lepszy, niż w analogicznym
okresie rok wcześniej.
– Branża spogląda na przyszłość
z optymizmem, planując kolejne projekty. Agrobex od lat realizuje strategię ﬁrmy długofalowo, rozwijając
aktualne inwestycje, jak i planując
kolejne – mówi Lucyna Jarczyńska,
dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
spółki Agrobex.

Mieszkańcy odbierają klucze
W pierwszych sześciu miesiącach
br. oddano do użytkowania o 4,1 procent więcej lokali mieszkalnych, niż
w tym samym czasie rok wcześniej.
Przykład? Poznań, gdzie popularne
są Jeżyce, Naramowice, Grunwald,
ale i szeroko pojęte przedmieścia.
– Zakończyliśmy trzy inwestycje:
Willę Racławicką na Grunwaldzie,
Sikorskiego 8 na Wildzie w Poznaniu oraz Pałacową 2 w Dąbrówce.
REKLAMA

W sprzedaży pozostały ostatnie
wolne mieszkania – informuje Piotr
Hryniewicz z ﬁrmy Inwestycje Hryniewicz.pl.
Na Jeżycach w tym roku oddano
klucze klientom III etapu os. Nowe
Ogrody, przy ul. Meissnera 2. –
Trwają zaawansowane prace w etapie czwartym, a mieszkańcy odbiorą
klucze w styczniu 2020 – mówi Marlena Zapalska, prezes spółki Proxin
Ogrody. W Tulcach na os. Ziołowym
KOS-DOM zaplanował odbiory
jeszcze tej jesieni. – Podsumowanie
pierwszego półrocza jest pozytywne
i planujemy kolejne etapy Osiedla
Ziołowego – zaznacza Jan Kaczmarek, przedstawiciel ﬁrmy Kos-Dom.

Optymizm deweloperów
Raport NBP „Rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych
w Poznaniu i powiecie poznańskim”
wskazuje na to, że w tym roku nowe
projekty deweloperów startują rekordowo. W I kwartale br. w Poznaniu
ﬁrmy deweloperskie rozpoczęły aż
o 80 proc. więcej nowych inwestycji
w porównaniu z analogicznym okre-

sem ub.r. (1416 wobec 783 – statystyki z raportu NBP). Pozytywne
liczby dotyczą też przedmieść, gdzie
wzrost wyniósł 53 procent.
Z nowym projektem wystartowała
marka DRN Concept Deweloper –
w tym roku rozpoczęła się budowa
Leonarda 8, na poznańskich Winiarach. – Aktualnie skupiamy się
na kameralnych, nieszablonowych
projektach, a w planach są kolejne
realizacje – informuje Michał Wawrzyniak z marki DRN Concept Deweloper.
– Ostatnie lata to ekspresowy rozwój branży. W tym kontekście, decyzja o rozpoczęciu budowy os. Przy
Jeziorach, w tym roku była dobra,
bowiem pierwsze z domów mamy
już zarezerwowane – mówi Tomasz
Pietrzyński z ﬁrmy More Place.

Gdzie zamieszkamy?
Raport mieszkaniowy, przygotowany przez NBP, wskazuje najciekawsze lokalizacje. Nieco na północ
od centrum Poznania powstaje Enklawa Winogrady, złożona z trzech
kameralnych budynków wieloro-

dzinnych. Bardziej na zachód deweloper EBF Development buduje
Redutę Nowe Podolany. Druga inwestycja w tej części miasta to Rodzinne Podolany. Sky Investments
stwarza możliwość wyboru dwupoziomowych mieszkań z tarasami
na dachu lub domów z ogrodami.
– Podolany są atrakcyjne, położone
między Jeżycami i Naramowicami,
lubianymi przez Poznaniaków od lat
– zauważa Agnieszka Jałoszyńska,
dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
Sky Investments. Dodatkowo klienci
deweloperów wybierają pełne życia centrum, co potwierdza Marek
Krajewski, przedstawiciel inwestora
Garbary 31.

Marka przedmieść
Raport NBP wskazuje na atrakcyjność przedmieść Poznania – jako nowego miejsca do życia. – Wybierając
tereny podmiejskie, z doskonałą komunikacją, nasi klienci stawiają na
wygodę. Oznacza to większe mieszkanie w otoczeniu przyrody – tłumaczy Elżbieta Sobierajska z biura Poz
Inwest. Deweloper buduje osiedle

Zacisze w Komornikach, 5 km od
miasta.
Oprócz zachodniej ściany przedmieść, klienci polubili gminę Swarzędz przy wschodniej granicy, co
potwierdza Maciej Bartczak, współwłaściciel KM Building. – Przy ulicy
Kórnickiej w Zalasewie realizujemy
już drugi etap Zalasewo Park. Pierwszy jest gotowy. Niemal wszyscy
mieszkańcy odebrali klucze i wprowadzili się – zaznacza. Nieopodal centrum Swarzędza przy ul. Wrzesińskiej
powstaje osiedle Nowy Jasin. – To już
nasza druga inwestycja w tej gminie.
Cenimy ją za dobrą infrastrukturę
i bliskość natury – wyjaśnia Kinga
Błaszkowiak, specjalista ds. sprzedaży i marketingu Greenbud.
Jako nowy trend należy dostrzec
chęć przeprowadzki do położonej 20
minut drogi od Poznania Murowanej
Gośliny.

Sylwia
Dorosceac
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Przewaga nowego – rynek pierwotny a
Wybór własnego M zawsze zaczyna się od odpowiedzi na kilka ważnych pytań. Nowe mieszkanie czy
z historią? Od dewelopera czy od osoby prywatnej? Nieruchomość to inwestycja na lata, często na całe
życie, dlatego warto na starcie określić swoje oczekiwania, jak i możliwości
Kupno domu czy mieszkania to
decyzja, która powinna być dobrze
przemyślana. Ponieważ stanowi
dużą i poważną inwestycję, lokal
musi spełniać niemal wszystkie nasze potrzeby (funkcjonalności, infrastruktury osiedlowej, lokalizacji,
ceny, sposobu ﬁnansowania). Jak
pokazują statystyki zdecydowaną
przewagą cieszą się mieszkania
z tzw. pierwszej ręki, a więc od dewelopera. Dlaczego?

Dostosowane do własnych
potrzeb
Propozycji na rynku pierwotnym
jest wiele. W ofertach deweloperów
można znaleźć kawalerki, mieszkania dwu-, trzy-, czteropokojowe, duże apartamenty, jak i domy
(w mieście i poza jego granicami).
Można też zdecydować się na satysfakcjonujący nas układ pomieszczeń lub dostosować go do
własnych potrzeb. Większość inwestorów pozwala na wprowadzenie
zmian lokatorskich w trakcie realiREKLAMA

zacji projektów, co nie jest możliwe
na rynku wtórnym. – Zainteresowanym dajemy swobodę aranżacyjną.
Proponujemy m.in. mieszkania od
50 do 60 mkw, które dają możliwość
przygotowania trzech mniejszych
lub dwóch przestronniejszych pokoi z aneksem kuchennym w cenie
– informuje Krystian Cebulski, inwestor osiedla Enklawa Winogrady. Podobnie sytuacja wygląda na
osiedlu Zalasewo Park. – Przygotowaliśmy apartamenty z antresolami w taki sposób, by pozwolić nabywcom na swobodny ich podział,
np. wydzielenie liczby pokoi na
antresoli – zaznacza Maciej Bartczak, współwłaściciel KM Building.
Z kolei Kos-Dom przygotował dwa
warianty architektoniczne domów
(z garażem lub niezależną kuchnią), które również można nieco
przearanżować według potrzeb kupujących. – Na Osiedlu Ziołowym
istnieje możliwość zaaranżowania
przestrzeni w taki sposób, by na
piętrze wydzielone zostały aż cztery

pokoje – zaznacza Jan Kaczmarek
reprezentujący ﬁrmę Kos-Dom.
Opcją kuszącą, niedostępną
w mieszkaniach z drugiej ręki, są
pakiety całkowitego wykończenia
wnętrza. Systemów „pod klucz” jest
wiele. – Przygotowane przez nas
propozycje są całkowicie spersonalizowane. W odpowiedzi na potrzeby
klientów posiadamy dwa warianty
wykończenia: idea oraz perfect. Nasi
profesjonaliści zapewniają fachowe
wykonanie oraz oszczędność czasu,
ponieważ wszystkich prac dopilnuje
przedstawiciel dewelopera – podkreśla Lucyna Jarczyńska, dyrektor ds.
sprzedaży i marketingu ﬁrmy Agrobex. Z kolei Sky Investments proponuje rozwiązanie z ﬁrmą „Tanio pod
klucz”. – Chcąc zapewnić najwyższą
jakość usług oferujemy wykończenie
domu na osiedlu Rodzinne Podolany z ﬁrmą „Tanio Pod Klucz”, która
daje 3-letnią gwarancję na wszystkie
prace wykończeniowe – zauważa
Agnieszka Jałoszyńska z ﬁrmy Sky
Investments.

Bogata infrastruktura osiedlowa
Młode rodziny stawiają na nowo
wybudowane osiedla również dlatego, że deweloperzy dbają o osiedlową infrastrukturę. Standardem jest
już plac zabaw. – Z myślą o najmłodszych przygotowaliśmy dwa, bogato
wyposażone place zabaw. Chcemy,
by były one nie tylko przyjazne dla
dzieci, ale również stały się miejscem zawiązywania sąsiedzkich znajomości – dodaje Agata Nowaczyk
z poznańskiego biura sprzedaży
EBF Development. Inwestorzy dbają również o elementy małej architektury, a więc odpowiednio przygotowane chodniki, drogi wewnętrzne,
podjazdy, miejsca postojowe i garażowe. Ciekawie przygotowują również tereny zielone. Takie rozwiązanie nie zawsze istnieją na starszych
osiedlach. – Dbamy o to, by tereny
wspólne na Osiedlu Zielone Rabowice II były estetyczne i funkcjonalne. Zadbaliśmy o drogi wewnętrzne,
chodniki i oświetlenie – mówi Kinga
Błaszkowiak, specjalista ds. sprze-

daży i marketingu Greenbud Development. Nowe projekty mieszkaniowe są przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych, nie brakuje wind, specjalnych podjazdów. –
Dostosowanie osiedla Nowe Ogrody
do potrzeb wszystkich mieszkańców jest dla nas kluczowe. Mamy
więc plac zabaw dla najmłodszych,
parkingi rowerowe dla aktywnych,
a ponadto budynek przystosowaliśmy do potrzeb niepełnosprawnych
– mówi Marlena Zapalska, prezes
spółki Proxin Ogrody. Niektórzy deweloperzy decydują się na przygotowanie lokali usługowo-handlowych
(np. na sklep, aptekę czy gabinet
kosmetyczny), a dostępność takich
punktów z pewnością ułatwia życie
nowym mieszkańcom. – Zarówno
na Bosej 7, jak i Sielskiej 14 przewidzieliśmy na parterze lokal, który
może stać się osiedlowym sklepem,
siedzibą ﬁrmy czy lokalem fryzjerskim. Możliwości jest sporo – zauważa Marek Smogór, prezes Bosej
7 i Sielskiej 14.
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rynek wtórny
Łopianowa Łąki to
kompleks 8 domów
jednorodzinnych

Koszty, rabaty i kwestie prawne
Spora konkurencja na rynku pierwotnym wpływa na cenę mieszkań
i domów oraz na proponowane przez
deweloperów rabaty czy promocje.
A tych nie brakuje. To nowe nieruchomości mogą zaproponować miejsce
postojowe w cenie czy gratisową komórkę lokatorską. Zwykle też cena
podlega drobnym negocjacjom. – Na
Przystani Warta do końca sierpnia
trwa promocja: do mieszkania komórka lokatorska w cenie, do aparREKLAMA

tamentu miejsce postojowe gratis
– mówi Michał Wawrzyniak z marki
DRN Concept Deweloper. Inne rozwiązanie zastosowano na Osiedlu
Przy Jeziorach. – W cenie domu
proponujemy projekt oraz realizację
kuchni pod klucz. Promocja obowiązuje do końca sierpnia – zaznacza Tomasz Pietrzyński z ﬁrmy More Place.
Zakup nieruchomości to także
koszty okołotransakcyjne. – Finiszując kupno kredytem trzeba ponieść opłaty bankowe, jednak koszty

przedwstępnej umowy notarialnej
dzielone są na pół – pomiędzy nabywcę a dewelopera – podkreśla
Marek Krajewski, przedstawiciel
inwestora projektu Garbary 31.
– Nie płaci się też – tak jak w przypadku rynku wtórnego – podatku
od czynności cywilno-prawnej, który wynosi 2% wartości nieruchomości. Wielu deweloperów, tak jak my,
posiada własne działy sprzedaży,
nie trzeba więc doliczać do kosztów
zakupu wynagrodzenia dla pośred-

nika, a to kolejne zaoszczędzone
1,5-3% ceny transakcyjnej – dodaje
Piotr Hryniewicz z ﬁrmy Inwestycje
Hryniewicz.pl
Atutem inwestycji z rynku pierwotnego są jasny stan prawny. –
Przy zakupie od dewelopera nie
pojawiają się problemy z roszczeniami byłych właścicieli, zasiedzenia nieruchomości, niezgodności
w księgach wieczystych bądź kwestie spadkowe – wskazuje Elżbieta
Sobierajska z biura Poz Inwest. Za-

kup nowego mieszkania procentuje
też, gdy nieruchomość planujemy
wynająć. Nowoczesna architektura,
zadbana zieleń, plac zabaw, miejsca
postojowe to elementy, które docenią wynajmujący i chętniej wybiorą
niż mieszkanie z drugiej ręki.

Sylwia
Dorosceac
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Dlaczego warto zamieszkać
w Murowanej Goślinie?
Mieszkańcy większych miast coraz częściej zamieszkują w mniejszych miejscowościach. Dlaczego ludzie,
niezależnie od wieku, decydują się na opuszczenie na przykład Poznania i wyprowadzkę do np. Murowanej Gośliny?
Rodziny z dziećmi
Po pierwsze, decydują kwestie
ﬁnansowe. Większość młodych
osób kupuje pierwszą nieruchomość wspierając się kredytem hipotecznym. Jego rata jest sporym
obciążeniem domowego budżetu.
Porównując ceny 2– lub 3-pokojowych mieszkań w Poznaniu i Murowanej Goślinie łatwo zauważyć duże
dysproporcje. Dla 3-pokojowego
mieszkania o metrażu 63,5 m2 różnica wynosi ok. 80.000 zł.
Drugą ważną kwestią jest bezpieczeństwo rodziny. Kameralny układ
budynków w obu inwestycjach ﬁrmy
Linea – na Stolarskiej i Pogodnej –
oraz projekty wewnętrznych placów
zabaw, zwiększają bezpieczeństwo
dzieci i ich rodziców. W połączeniu
z bogatą infrastrukturą, w zakresie
przedszkoli oraz szkół, okazuje się,
że Murowana Goślina to miejsce
idealne dla młodych rodzin z dziećmi.

Seniorzy
Przeprowadzają się także ludzie
REKLAMA

dojrzali. Jednym z powodów jest
to, że ich dorosłe dzieci wyprowadziły się pozostawiając puste
pokoje. Poza tym coraz częściej na
klatce schodowej swojego bloku
spotykają studentów, a pobliskie
tereny zielone stają się parkingami, a w miejscu, w którym kiedyś był park powstał nowy blok
lub supermarket. „Jesień życia”
powinna być przyjemnością, odpoczynkiem oraz komfortem spędzania wolnego czasu. Wszystko
to jest w Murowanej Goślinie na
wyciągnięcie ręki. Ponadto inwestycje firmy Linea charakteryzują
się niską zabudową. Zatem można
zapomnieć o wchodzeniu po schodach na „trzecie piętro”. A jeśli
seniorzy zdecydują się na wybór
nieruchomości na parterze, to dodatkowo otrzymają dostęp do własnego ogródka.
W Murowanej Goślinie czas
biegnie wolniej, a samo miasto
oferuje mieszkańcom dodatkowe
atrakcje. Znajduje się tutaj m.in.
kameralny rynek, szlaki piesze

i rowerowe. Na wyciągnięcie ręki
jest Puszcza Zielonka.
W okolicy znajduje się również
ośrodek zdrowia oraz kilkanaście
gabinetów lekarskich i przychodni.

Aktywni zawodowo
Murowana Goślina to także
miejsce idealne dla osób aktywnych zawodowo, ale jednocześnie
zmęczonych życiem w Poznaniu.
Przeprowadzka nie ograniczy dostępu do wydarzeń kulturalnych.
W Murowanej Goślinie tętni kulturalne życie. Wystarczy „rzut oka” na
przegląd aktualnych wydarzeń, aby
dowiedzieć się, że na mieszkańców
czekają kino letnie, wystawy fotograﬁczne, występy kabaretów oraz
spektakle muzyczne.
Tutaj zrelaksujesz się po intensywnym dniu w pracy. Usiądziesz
ze znajomymi na kameralnym rynku. Spotkasz ludzi uśmiechniętych
i bardziej życzliwych. To także jedyne miasto w Wielkopolsce biorące
udział w programie Cittaslow.

Aktywni sportowo
Liczne ścieżki rowerowe, trasy
biegowe oraz rozwijająca się infrastruktura sportowa sprawiają, że
Murowana Goślina to miejsce idealne do zamieszkania przez osoby
aktywne sportowo. Miasto tętni
sportowym stylem życia, co potwierdzają liczne imprezy organizowane
na terenie gminy. Funkcjonują tu
społeczności sportowe, które wspólnie trenują. Otoczenie terenów
zielonych sprawia, że mieszkańcy
mogą cieszyć się prawdziwą ciszą
i spokojem. Są to również miejsca
doskonałe na długie spacery.
Jednocześnie doskonała komunikacja miejska i kolejowa z Poznaniem (25 minut podmiejską koleją
do centrum) sprawiają, że Murowana Goślina staję się popularna
wśród osób w różnym wieku.

Inwestycje Linei
W Murowanej Goślinie Linea
prowadzi dwie inwestycje: Stolarska
i Pogodna. Każda z nich charakteryzuje się przemyślaną koncepcją za-

budowy. Deweloper zadbał o przyjazne otocznie w postaci terenów
zielonych, szerokich chodników,
kameralnej zabudowy, wygodnych
ławek.
W przypadku inwestycji na Stolarskiej Linea proponuje dwupoziomowe mieszkania z własnym
ogródkiem. Budynki Largo oraz
Forma, to ponad 74 m2 przestrzeni
mieszkalnej, podzielonej na strefę
dzienną oraz prywatną. Na parterze
znajduje się salon wraz z aneksem
kuchennym. Natomiast na piętrze –
trzy pokoje i łazienka.
Dla osób zainteresowanych inwestycją Pogodna Linea proponuje
budynki Villa oraz Logo. Villa, to
niewielki budynek wielorodzinny, tu
na trzech kondygnacjach znajduje
się tylko 12 mieszkań. Taki rozkład
to gwarancja spokoju i kameralnego charakteru. Na każdym piętrze
znajdują się 4 mieszkania, każde
jest narożnikowe. Parter to mieszkania z ogrodami, a na piętrach do
mieszkań przynależą przestronne
tarasy. Red

