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!

Miasto Poznań, Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz gmina Komorniki
zawarły porozumienie w sprawie partnerstwa w realizacji zintegrowanego węzła
transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20.
Więcej na STR. 3

Węzeł Grunwaldzka
w czerwcu 2022!
„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.
Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson
WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

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

Piątka z małym minusem STR. 16

FOT. HIERONIM DYMALSKI
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Węzeł Grunwaldzka w czerwcu 2022
Miasto Poznań, Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz gmina Komorniki zawarły porozumienie w sprawie
partnerstwa w realizacji zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka
Jego podpisanie jest kontynuacją
współpracy zapoczątkowanej na
etapie prac koncepcyjno-projektowych dla tej inwestycji. Projekt ma
strategiczne znaczenie dla rozwoju
transportu publicznego Metropolii
Poznańskiej.
– To inwestycja ważna nie tylko
dla Poznania, ale także dla powiatu
poznańskiego i gminy Komorniki.
Wspólnie udało nam się pozyskać
doﬁnansowanie unijne. To przykład
bardzo dobrej współpracy samorządów terytorialnych zaangażowanych
w te przedsięwzięcia – mówi Mariusz
Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.
– Pokazujemy, że umiemy ze sobą
współpracować dla dobra naszych
mieszkańców. Podpisanie tego dokumentu jest momentem, kiedy pokazujemy, że potraﬁmy się wznieść
ponad własne interesy – zaznacza
Jan Grabkowski, starosta poznański.
– Nowy węzeł na ul. Grunwaldzkiej
to od lat wyczekiwana inwestycja,
jakże potrzebna dla mieszkańców
gminy oraz innych użytkowników
tego odcinka. Cieszę się, że dzięki doREKLAMA

brej współpracy i skoncentrowaniu
na potrzebach mieszkańców nareszcie jesteśmy tak blisko rozpoczęcia
realizacji jednej z najważniejszych
inwestycji tego regionu – komentuje
Jan Broda, wójt gminy Komorniki.
Brak bezkolizyjnego przejazdu
przez tory linii kolejowej, łączącej
Warszawę z Berlinem, od lat stanowi problem nie tylko dla mieszkańców Plewisk, Komornik, Junikowa
i Grunwaldu oraz działających w tym
rejonie ﬁrm, lecz również dla wszystkich, którzy chcą ul. Grunwaldzką
dojechać do autostrady A2 i drogi
krajowej nr 5.
Przez przejazd kolejowy na ul.
Grunwaldzkiej przejeżdża w ciągu
doby ok. 10 tys. pojazdów. Ze względu na duże natężenie ruchu kolejowego przejazd ten jest zamykany
średnio co 15 minut, co generuje
utrudnienia w ruchu pojazdów, również komunikacji publicznej. Dziennie przez Poznań Junikowo kursuje
135 pociągów, z których 35 zatrzymuje się na tej stacji.
Zmieni się to dzięki wspólnym
staraniom miasta Poznań, gminy

Komorniki i Starostwa Powiatowego
w Poznaniu. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Poznań Junikowo powstanie węzeł transportowy, w ramach którego wybudowany
zostanie tunel pod torami kolejowymi ze schodami i windami. Zapewni
on bezkolizyjny przejazd i przejście
pod torami linii kolejowej E20 oraz
zlikwiduje tworzące się dziś w tym
miejscu utrudnienia w ruchu.
W ciągu ul. Grunwaldzkiej, na
odcinku od ul. Twardogórskiej do ul.
Wołczyńskiej, powstanie droga o długości ok. 1 kilometra, z chodnikami
i ścieżkami rowerowymi, połączona
z ul. Piwoniową i Szarotkową. Rozwiązania zastosowane przy budowie
węzła mają umożliwić szybką i bezkolizyjną przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami „drzwi w drzwi”.
Uzupełnieniem węzła transportowego będą parkingi typu „parkuj i jedź”
na ok. 200 miejsc postojowych.
Stworzenie w miejscu dzisiejszego
przejazdu przez linię kolejową E20,
bezkolizyjnego węzła komunikacyjnego umożliwi integrację transportu
miejskiego, pozamiejskiego z trans-

portem kolejowym, w tym koleją metropolitalną.
– Powstanie węzła będzie zachęcać do korzystania nie tylko z samochodu i kolei metropolitalnej. Mamy
również bogatą ofertę komunikacji
autobusowej. Do tego dochodzą
wszystkie inne urządzenia przemieszczania się, jak rowery czy hulajnogi. Parking, pod który gmina
już wykupiła teren, będzie przydatny dla wszystkich którzy zostawią
tu samochód i w kilka minut dojadą
w centrum Poznania – tłumaczy wójt
Jan Broda.

Przez przejazd przejeżdża ok. 10 tys.
pojazdów dziennie
W lutym tego roku Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska wydał
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka. Decyzja ta została jednak
zaskarżona przez jednego mieszkań-

ca. Obecnie skarga ta czeka na rozpatrzenie w RDOŚ.
– Mam nadzieję, że protest który złożył jeden z mieszkańców będzie przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska szybko rozpatrzony. Czeka na nią około półtora miliona ludzi. Wtedy będzie można rozpisać przetarg na realizację tej ważnej
inwestycji – dodaje Jan Grabkowski.
Harmonogram inwestycji jest
uzależniony od uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedynym pewnym terminem,
ze względu na konieczność rozliczenia się z doﬁnansowania, jest data zakończenia realizacji projektu – czerwiec 2022.
Kwota inwestycji wyniesie około
100 mln zł, a doﬁnansowanie otrzymane w ramach poddziałania 3.3.3
„Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
w ramach ZIT dla MOF Poznania”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 wyniesie ok 68 mln zł, co stanowi ok 85% kosztów kwaliﬁkowalnych
tego zadania. RB
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Most Lecha otwarty jeszcze w tym roku
Trwa budowa północnej części mostu Lecha w Poznaniu. Prace idą szybciej niż zakładano i jeszcze w tym
roku będzie on udostępniony kierowcom. Planowana jest również wymiana nawierzchni na południowej części

Nowy most, o długości niemal 236
metrów, będzie nie tylko dostosowa-

Nowa nawierzchnia na nitce
południowej

terminów wykonania. Zgodnie
z umową zakładano, że nowy most
powinien być przejezdny na koniec
stycznia 2020 roku, a zakończenie wszystkich prac budowlanych,
niemających już wpływu na ruch
samochodowy, planowane jest na

Przejezdność jeszcze w tym roku
W przetargu zakładano, że wykonawca będzie miał 730 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy na wykonanie prac. Konsorcjum zadeklarowało skrócenie

Nowa nawierzchnia
na ul. Ogrodowej

Powstało przejście na Serbskiej

FOT. PIM

Trwa remont części ulicy Ogrodowej w Poznaniu. Nowa nawierzchnia jest układana na odcinku od ul.
Półwiejskiej po skrzyżowanie z ul.
Krysiewicza. Będzie wygodniej, ciszej i bardziej estetycznie.
Od 16 października zostało zmienione oznakowanie, które obowiązuje podczas prowadzenia prac. Te rozpoczęły się 17 października. W ich
trakcie zabrana z jezdni zostanie
istniejąca kostka, a w jej miejsce ułożona przycięta – taka jak na ulicach:
Wodnej, Woźnej i Ślusarskiej. Dzięki temu nawierzchnia będzie równa
i zwiększy się komfort przejazdów.
Zyskają również piesi, gdyż ułożony zostanie nowy chodnik z kostki

koniec czerwca 2020 roku. Prace
jednak szły szybciej niż pierwotnie
zakładano, wobec czego przyspieszono otwarcie mostu dla samochodów. Ma to nastąpić jeszcze
w grudniu tego roku.
Wcześniej, na przełomie listopa-

Po zakończeniu prac zasadniczych planowane jest wykonanie
nowej nawierzchni na obecnie intensywnie użytkowanym moście
południowym. Dodatkowo wymieniona będzie również nawierzchnia
ścieżki rowerowej z kostki na asfalt.
Inwestycja jest częścią zadania
„Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92
w Poznaniu”. Konsorcjum, które
wygrało przetarg – sopocka spółka
MOST oraz spółka KSH ze Śremu
– zaoferowała wykonanie prac za 53
mln zł. Projekt jest współﬁnansowany ze środków miasta Poznania oraz
dotacji Unii Europejskiej. Kwota
doﬁnansowania to 85 procent wartości inwestycji. PIM, RB

betonowej (zgodnej z katalogiem
miejskich chodników). Pozostaną
jedynie kamienne krawężniki. Dzięki
tym zmianom poprawi się także estetyka okolicy.
Remont będzie kosztował około
480 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że część środków pochodzi
z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania (około 181 tysięcy złotych).
W związku z pracami wygrodzony
został chodnik i zwężono jezdnię po
północnej stronie ul. Ogrodowej na
odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Krysiewicza. Prace w tym etapie potrwają
około miesiąca. Utrzymane zostanie
dojście do posesji. Całość prac ma zakończyć się do 10 grudnia. ZDM

Uruchomiona została nowa sygnalizacja świetlna na ul. Serbskiej przy ul.
Pasterskiej w Poznaniu. Oprócz zwykłego cyklu, czerwone światło zapalać
się będzie kierowcom, którzy przed
dojazdem do przejścia dla pieszych
przekraczają dopuszczalną prędkość.
Dzięki temu ma być bezpieczniej. Łatwiej się będzie można przemieszczać
również pomiędzy osiedlami Pod Lipami a Kosmonautów.
Kierowcy poruszający się ul. Serbską pomiędzy ul. Naramowicką a rondem Solidarności często przekraczali
dozwoloną prędkość. Prowadziło to
w przeszłości do wielu niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych
korzystających z przejścia przez ul.
Serbską w sąsiedztwie ul. Pasterskiej.
W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowane zostały w tym miejscu
sygnalizatory, które mają skłonić kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Wyposażono je w umieszczone w jezdni
pętle pomiarowe, które wykrywają

prędkość pojazdów zbliżających się
do przejścia dla pieszych. Jeżeli jest
ona zbyt wysoka, sygnalizator automatycznie zmienia nadawane światło
na czerwone, zmuszając auta do zatrzymania się.
Ponadto na przejściu dla pieszych
przez ul. Serbską zamontowano sygnalizację akustyczną z przyciskami
o poszerzonej funkcjonalności. Poprawi to bezpieczeństwo i wygodę
korzystania z „zebry” szczególnie
przez osoby z dysfunkcjami wzroku.
Wewnątrz przycisków znajdują się
głośniki naprowadzające pieszych
na sygnalizator i dostosowujące
natężenie emitowanych dźwięków
do głośności otoczenia. Po boku
każdego z przycisków umieszczone
są listwy z piktogramami prezentującymi topograﬁę przejścia, w tym
liczbę pasów ruchu, wyspę dzielącą
oraz lokalizację kolejnego sygnalizatora z przyciskiem.
Na uruchomieniu nowej sygna-

lizacji na Winogradach zyskają
również rowerzyści. W ramach inwestycji wykonany został przejazd
rowerowy przez ul. Pasterską. Zamontowane na nim sygnalizatory
wyposażono w kamery termowizyjne, wykrywające cyklistów zbliżających się do przejazdu i ułatwiające
im płynne pokonanie go.
W ramach prac związanych z budową sygnalizacji na ul. Serbskiej
od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Naramowicką wykonany
został również kanał teletechniczny
z instalacją światłowodową, który
obecnie służy do obsługi nowych
sygnalizatorów, ale w przyszłości
będzie wykorzystany przy budowie
linii tramwajowej na Naramowice.
Całkowity koszt prac zrealizowanych na skrzyżowaniu ul. Serbskiej
i Pasterskiej, wraz z budową wspomnianego wyżej kanału teletechnicznego, wyniósł 650 tysięcy złotych. ZDM

FOT. ZDM

Trzy pasy jezdni

da i grudnia, przeprowadzone będą
próby obciążeniowe przez specjalistów z Politechniki Poznańskiej pod
nadzorem prof. Arkadiusza Madaja.
Podobne były organizowane przy
okazji budowy Estakady Katowickiej.

ny do większych obciążeń, ale też
wyposażony w trzy pasy jezdni o szerokości 3,5 m każdy, ścieżkę rowerową o szerokości 2 m oraz chodnik
o szerokości 1,5 m. Do jego budowy
zostanie użyte około 7 tys. m3 betonu, a także około 2,5 tys. ton stali.
Aktualnie trwają prace przy
budowie elementów przyszłego
chodnika, dylatacjach mostu oraz
dróg dojazdowych po obu stronach
mostu. Rozbierane są również stare podpory mostu w nurcie rzeki.
Nowa konstrukcja jest mostem trójprzęsłowym z podporami na brzegach Warty.
Do wykonania będzie jeszcze: wybetonowanie chodników, izolacje na
płycie mostu, położenie nawierzchni – warstwa asfaltowa oraz ścieralna, a także wyposażenie obiektu
w bariery, balustrady i oświetlenie.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

– Cieszy postęp prac. Te zasadnicze są już wykonane. Kontraktowe
uruchomienie ruchu zaplanowane
jest na styczeń przyszłego roku, ale
wszystko wskazuje, biorąc pod uwagę zaawansowanie prac, że jeszcze
w grudniu ta nitka mostu zostanie
uruchomiona. Tempo tej inwestycji
jest istotne z punktu widzenia kolejnych działań w mieście, między innymi zaplanowanej na przyszły rok
przebudowy ronda Rataje – mówi
Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.
Północna część mostu była w bardzo złym stanie. Powstała na początku lat 50 ubiegłego stulecia i przez
ponad 40 lat przejeżdżały po niej samochody w obu kierunkach. Przez
ponad 60 lat nie przeszła gruntownego remontu, a jedynie drobne
naprawy i wymianę nawierzchni
z kostki brukowej na asfaltową.
Część południowa została wybudowana pod koniec lat 90.
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Tarnowski TPBUS na nowym
W ten sposób rozpoczęła się uroczystość otwarcia nowej bazy autobusowej przy ul. Rokietnickiej,
w której – oprócz zaproszonych gości: radnych gminy, prezesów okolicznych spółek komunikacyjnych
oraz przedstawicieli partnerów biznesowych TPBUS – uczestniczyli
pracownicy spółki z rodzinami.
Oﬁcjalną część otworzył prezes
TPBUS Waldemar Wereszczyński, który przypomniał, że modernizacja bazy autobusowej stanowi
element dużego projektu, który
spółka otrzymała unijne doﬁnansowanie. Podziękował też klientom i pracownikom za cierpliwość
i wyrozumiałość dla niedogodności
związanych z prowadzonymi przez
ostatnie 14 miesięcy pracami budowlanymi.
Z kolei wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka powiedział:
– Pojęliśmy się rozbudowy bazy
autobusowej, zakupu taboru autobusowego i budowy węzłów
przesiadkowych mając na uwadze
polepszenie komfortu podróżowania, a także zwiększenie integraREKLAMA

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

5 października w Tarnowie Podgórnym do przecięcia symbolicznej wstęgi stanęli: prezes TPBUS
Waldemar Wereszczyński, wójt Tadeusz Czajka, przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba, Ryszard Cieślik
reprezentujący wykonawcę – AK-BUD Kurant oraz projektant Krzysztof Kiniorski

Od lewej: Ryszard Cieślik reprezentujący wykonawcę – AK-BUD Kurant, projektant Krzysztof Kiniorski, prezes
TPBUS Waldemar Wereszczyński, wójt Tadeusz Czajka oraz przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba.
cji różnych form transportu oraz
poprawę efektywności transportu
publicznego na terenie gminy.
Oczywiście ważne jest także ograniczenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji.
W trakcie uroczystości nastąpiło

także oﬁcjalne przekazanie kluczy do
pierwszego w gminie autobusu przegubowego Solaris (który już jeździ po
gminnych drogach). Potem przyszedł
czas na rozmowy nieformalne, a na
najmłodszych czekały gry i zabawy
prowadzone przez animatorów.

Modernizacja bazy autobusowej
to nie jedyne działanie objęte pro-

jektem „Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na
terenie gminy Tarnowo Podgórne
wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne”.
W ramach realizowanego projektu
kupiono także 5 autobusów z napędem niskoemisyjnym EURO 6,
powstało również pięć węzłów
przystankowych
wyposażonych
w wiaty przystankowe, wiaty rowerowe oraz tablice informujące
o rzeczywistym czasie odjazdu autobusów. Węzły te zlokalizowane
są w Ceradzu Kościelnym, Kokoszczynie, Lusowie, Przeźmierowie
i Sadach.
Projekt jest współﬁnansowany
ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt całości
to ok. 15 mln zł, z czego 8,2 mln zł
to doﬁnansowanie ze środków unijnych. ARz
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Rozmawiali
o obligacjach

Dofinansowanie
na drogi gminne

REKLAMA

dróg gminnych i budynków komunalnych. Od tego roku rada gminy
pięciokrotnie podejmowała decyzję
o emisji obligacji. Środki z ostatnich
obligacji wyemitowanych w 2016
r. przeznaczono m.in. na budowę
szkoły w Plewiskach, kontynuację
realizacji Programu Budowy Dróg
Gminnych i budowę Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach.
Spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń, opinii oraz
podzielenia się z gośćmi naszymi
doświadczeniami. O rynku obligacji
komunalnych w Polsce, zwłaszcza
na szczeblu samorządowym opowiadały przedstawicielki Banku
DNB Nord Polska S.A., obsługującego gminę Komorniki w zakresie
obligacji, dyrektor Małgorzata Zielińska i Izabela Jankowiak. PP

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Grupa ukraińskich urzędników
ministerialnych i deputowanych
do Rady Najwyższej Ukrainy 10
października odwiedziła Urząd
Gminy Komorniki w ramach wizyty poświęconej obligacjom komunalnym. Podczas parodniowego
pobytu w Polsce goście poznawali
zasady organizacji rynku obligacji komunalnych, wizytując m.in.
Ministerstwo Finansów, Giełdę
Papierów Wartościowych, Urząd
Marszałkowski czy RIO. Komorniki
były jednym z samorządów, które
podzieliły się z delegacją swoimi
doświadczeniami i praktyką emitowania obligacji.
Gmina Komorniki po raz pierwszy wyemitowała obligacje w styczniu 2010 r., o wartości 24 mln zł,
z myślą o ﬁnansowaniu budowy

9 października w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu burmistrz Kórnika Przemysław
Pacholski oraz skarbnik Katarzyna
Szamałek podpisali umowy na doﬁnansowanie budowy dróg gminnych
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Gmina otrzymała wsparcie na
realizację dwóch inwestycji: budowę ulicy Steckiego na odcinku od
skrzyżowania z ul. 20 Października
do budynku OSP w Kórniku oraz
budowę dróg: ul. Mikołajczyka, ul.
Droździka, ul. Wójkiewicza, ul. ks.
Szczepana Janasika i ul. Ładnej
w Bninie wraz z budową kanalizacji
deszczowej. Łączna suma doﬁnansowania to ponad milion złotych
(1.013,465 zł).
Fundusz Dróg Samorządowych to program uchwalony przez
Ministerstwo Infrastruktury 23
października 2018 r. Stanowi mechanizm wsparcia dla jednostek
samorządu terytorialnego, które

Umowy podpisane zostały 9 października.
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
dotacji z budżetu państwa.

realizują inwestycje na drogach
samorządowych. Jego podstawowym celem jest modernizacja infrastruktury drogowej na szczeblu
lokalnym, tak aby była ona nie
tylko nowoczesna i atrakcyjna, ale
i bezpieczna dla życia obywateli.
FDS pozyskuje środki pieniężne na
realizacje założonych zadań m.in.

Łukasz
Grzegorowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Wyróżnienia dla Kórnika
Urząd Miasta i Gminy Kórnik otrzymał tytuł „Lider zbiórki tworzyw”
oraz zajął trzecie miejsce w kategorii „Aktywni w Wielkopolsce”
w XX edycji Konkursu „Puchar
Recyklingu” organizowanego przez
„Przegląd Komunalny” pod patronatem samorządu województwa
wielkopolskiego, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska, Krajowej Izby
Gospodarczej, Polskiej Izby Ekologii, Związku Miast Polskich oraz
Związku Gmin Wiejskich RP.
Jak podkreślają organizatorzy
organizowanego od 1999 roku Konkursu „Puchar Recyklingu”, jest to
jedyne w Polsce przedsięwzięcie,
które w sposób kompleksowy ocenia
selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie.
Konkurs jest skierowany do gmin
i przedsiębiorstw, które zajmują się

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Gmina Kórnik pozyskała ponad milion złotych na dwie
drogowe inwestycje

Nagrody odebrał wiceburmistrz
Kórnika Sebastian Wlazły.

zbiórką i zagospodarowaniem odpadów. Komisja konkursowa ocenia
poziomy odzysku poszczególnych
frakcji odpadów, ekoinnowacje oraz
działania edukacyjne. Podmioty te
walczyły o nagrody główne, którymi
są „Puchary Recyklingu”, a także
o nagrody za wyniki we frakcjach.
Każdego roku ﬁnał konkursu
odbywa się podczas prestiżowego Międzynarodowego Kongresu
Ochrony Środowiska ENVICON
Environment. Nagrody odebrał
podczas ceremonii na terenie MTP
w Poznaniu, z rąk Magdaleny Dutki – prezes zarządu Abrys Sp. z o.o.
i Jacka Bogusławskiego, członka
zarządu województwa wielkopolskiego, wiceburmistrz Kórnika
Sebastian Wlazły. Trzecie miejsce
w konkursie to nie tylko statuetka
i dyplom, ale także 8 tys. zł dla kórnickiego samorządu. ŁG
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Bliżej przejścia pod torami w Palędziu
Warta ok. 7 mln inwestycja ma zostać zrealizowana do 2023 r. Zasady
współpracy gminy Dopiewo i PKP
PLK oraz ﬁnansowanie przedsięwzięcia zostaną ustalone w odrębnych porozumieniach. Przejście
zostanie rozbudowane z 15 m do
55 m, co sprawi, że łatwiej będzie
podróżnym dojść na perony z obu
stron stacji, a także przemieszczać
się mieszkańcom między Palędziem
a Dąbrówką. Prace mają rozpocząć
się do 2022 r. Szczegółowy zakres
i wartość przebudowy przejścia
podziemnego będą znane po wykonaniu dokumentacji projektowej.
W jej opracowaniu ma pomóc przygotowana już przez gminę Dopiewo wstępna koncepcja. Inwestycja
istotnie uzupełni prace przeprowadzone na stacji przez PKP i w okolicy stacji Palędzie przez gminę Dopiewo.
Obecność kilku przedstawicieli
PKP PLK i parlamentarzysty świadczyć może o dużej szansie na realizację inwestycji w zapowiadanym
terminie. Oprócz podpisujących
list wójta gminy Dopiewo AdriaREKLAMA

FOT. A. MENDRALA

List intencyjny w sprawie budowy przejścia podziemnego pod torami kolejowymi między Dąbrówką
a Palędziem podpisali 8 października w Urzędzie Gminy Dopiewo przedstawiciele PKP PLK i gminy Dopiewo

na Napierały i reprezentujących
Region PKP PLK: Beaty Kubachy
– zastępcy dyrektora regionu ds.
ﬁnansowych i Zbigniewa Milińskiego – zastępcy dyrektora regionu ds.
projektów krajowych, obecni byli
Arnold Bresch – członek zarządu
PKP PLK S.A. i Paweł Neuman
– dyr. regionu zachodniego PKP
PLK., a także poseł Bartłomiej Wróblewski.

Wójt Adrian Napierała powiedział: – To jedna z kluczowych inwestycji na terenie gminy Dopiewo.
Jej realizacja zwiększy bezpieczeństwo przemieszczania się między
obydwoma miejscowościami, które obecnie dzielą tory – Palędziem
i Dąbrówką. Odbywa się tu dość intensywny ruch pieszy ze względu na
szkołę mieszczącą się w Dąbrówce
i przedszkola. Inwestycja zwiększy

dostępność kolei jako środka transportu. Od dłuższego czasu zachęcamy mieszkańców do korzystania
z transportu kolejowego, m.in.
uczestnicząc w projekcie aglomeracyjnym „Poznańska Kolej Metropolitalna” i poprzez wybudowanie tzw.
węzłów przesiadkowych w Dopiewie
i Palędziu, które oddaliśmy do użytkowania w zeszłym roku. Planowana inwestycja będzie uzupełnieniem

tych węzłów. Koncepcja zakłada
połączenie istniejącego przejścia na
peron z nowo budowanym przejściem, wraz z dojściem ścieżką
pieszo-rowerową. Przy przejściu
chcielibyśmy usytuować wiatę dla
rowerów, żeby jeszcze bardziej
zwiększyć dostępność połączeń
kolejowych. Mam nadzieję, że do
2023 r. uda nam się wspólnie z PKP
PLK to przedsięwzięcie zrealizować.
Koncepcję przedstawiliśmy w Warszawie prezesowi PKP PLK, przy
udziale posła Bartłomieja Wróblewskiego, który wspiera nas w staraniach mających na celu powstanie
tego przejścia podziemnego.
Arnold Bresch, członek zarządu
PKP PLK: – Podpisanie listu intencyjnego to ważny moment – daje
nam pewność co do chęci budowy
przejścia w Palędziu obydwóch
stron.

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Wysoka jakość edukacji to priorytet

ZDJĘCIA BARBARA WICHER

14 października w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach odbyły się uroczystości z okazji Dnia
Edukacji Narodowej

inwestycji i modernizacji w obiektach oświatowych, a także wdrożyć
Plan Rozwoju Oświaty, który powstał przy współpracy z dyrektorami placówek i Ośrodkiem Rozwoju
Edukacji. W budżecie gminy zabezpieczone zostaną środki na jego realizację, a głównym kryterium ich
rozdysponowania na poszczególne
szkoły i przedszkola będzie wzmacnianie jakości oświaty. Wśród zaplanowanych działań należy wymienić
m.in. utworzenie Forum Samorządów Uczniowskich, którego zada-

niem będzie kształtowanie liderów
społecznych wśród uczniów, ustanowienie Programu Wsparcia Ucznia
Zdolnego (gminny program grantowy) czy stworzenie Sieci Wymiany
Doświadczeń z udziałem dyrektorów i nauczycieli poszczególnych
przedmiotów. Wspierana będzie
współpraca szkół i przedszkoli z lokalnymi środowiskami, a środki na
doskonalenie zawodowe nauczycieli będą w jeszcze większym stopniu
wydatkowane w oparciu o potrzeby
rozwojowe szkół.

26 października w gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach odbędzie się także konferencja
GO4EDU adresowana do nauczycieli
gminnych szkół i przedszkoli, dla których rozwój zawodowy jest jednym
z motywatorów do efektywnej pracy
z dziećmi i młodzieżą. Organizatorzy
zaprosili edukacyjnych innowatorów,
którzy nie tylko pokażą, jakie metody
sprawdzają się na zajęciach z uczniami, ale dadzą też potężną i niezwykle
potrzebną dawkę edukacyjnego optymizmu i uśmiechu. Red

Wysoka jakość edukacji to jeden
z priorytetów w gminie Czerwonak.
Podczas oﬁcjalnego wystąpienia
wójt Marcin Wojtkowiak wskazał,
że obecna jakość czerwonackich
szkół i przedszkoli to powód do satysfakcji, ale tę jakość należy nieustannie wzmacniać. Wspomniał
także o trudach, z jakimi muszą
się mierzyć samorządy w związku
z pogłębiającym się niedoﬁnansowaniem oświaty z budżetu państwa.
Gmina Czerwonak w najbliższych
latach planuje przeprowadzić szereg

Wyższe kary
za parkowanie

Modernizacja dziedzińca przed CK Zamek

Poznańscy radni zgodzili się na
podniesienie opłat za pozostawienie
samochodu w Streﬁe Płatnego Parkowania (SPP) bez ważnego biletu.
Będzie ona zbliżona do tych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach
komunikacji miejskiej i wyniesie
200 zł.
We wrześniu tego roku zmieniło
się w Polsce prawo, które umożliwiło samorządom zmianę wysokości
opłaty dodatkowej w SPP do 10%
minimalnego wynagrodzenia, czyli
do kwoty 225 zł.
Dotychczas pozostawienie samochodu w Streﬁe Płatnego Parkowania bez zakupu biletu wiązało się
z niską karą. Około 500 kierowców
dziennie zostawiało samochody
w SPP i nie kupowało biletów za
parkowanie. Wyższe stawki zapobiegną unikaniu opłat i spowodują
wzrost zakupu biletów parkingowych. Przyczynią się również
do zwiększenia rotacji pojazdów
w streﬁe.
Zwiększona kwota kar za nieuczciwe parkowanie wyrówna
dotychczasową dysproporcję pomiędzy opłatą za brak biletu w komunikacji miejskiej 280 zł (do 7 dni
140 zł) i w SPP. Dotychczas było to
50 zł, a po wejściu w życie uchwały
– 200 zł. Taką samą kwotą zostaną
obciążeni kierowcy, którzy nie dokonają płatności w parkometrze lub
przez aplikację, jak i ci, którzy przekroczą czas parkowania. RB

11 października poznaliśmy koncepcję zagospodarowania dziedzińca
przed Centrum Kultury Zamek. Autorem zwycięskiej pracy konkursowej jest Aleksander Wadas Studio.
Projekt ma wykorzystać potencjał
drzemiący w dziedzińcu i stworzyć
nowe, reprezentacyjne miejsce
spotkań poznaniaków. Zamiast samochodów ma pojawić się zieleń,
kawiarnia, ławki i przestrzeń do organizacji koncertów i spektakli.
– Obecnie funkcjonujący tu
parking ma zmienić się w miejsce
spotkań, zielone i przede wszystkim miejsce dostępne dla każdego
– mówi Jędrzej Solarski, zastępca
prezydenta Poznania.
Centralnym punktem założenia
architektonicznego jest pawilon,
który ma stanąć w południowej części placu i mieścić kawiarnie. Projekt przewiduje również częściowe
zacienienie dziedzińca – zarówno za
pomocą naturalnego cienia drzew,
jak i zadaszenia od strony północnej
oraz przestrzeni pod dachem w części zachodniej, które ma służyć jako
miejsce przesiadywania, umiejscowienia sceny, czy organizacji warsztatów na świeżym powietrzu.
– Dziedziniec ma mieć charakter zielonej, „oddychającej”, przestrzeni miejskiej o niemal uzdrowiskowym charakterze – miejskiego
zdroju. Bardzo ważnym aspektem
kształtowania wyjątkowego mikroklimatu miejsca jest woda – mówią
autorzy projektu.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak podziękował nauczycielom
i dyrektorom gminnych placówek
oświatowych za życzliwość, rzetelność i zaangażowanie w pracę, wsparcie niesione uczniom i wysiłek wkładany w kształcenie młodych pokoleń.
Podczas uroczystości wręczone
zostały nagrody wójta gminy Czerwonak w dziedzinie oświaty dla
wyróżnionych nauczycieli oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerwonaku. Wieczór uświetnił koncert
zespołu Gitarsi.pl.

Elementami tego założenia ma
być płytkie lustro wody w posadzce,
które zimą może być wykorzystywane jako ślizgawka, źródła wody
pitnej dla ludzi i zwierząt oraz dysze
rozpylające wodę z wysokości kilku
metrów.
Plac zyska również nowe nasadzenia zieleni i ekologiczny system
nawadniania odzyskujący wodę
deszczową.
Dzięki wprowadzeniu elementów
mobilnych, czyli mebli ruchomych

i roślin w donicach, dziedziniec
może być użytkowany na wiele sposobów – projektowane lustro wody,
po osuszeniu, może stać się widownią dla sceny pod zadaszeniem
(projektanci zakładają wydarzenia
do 200-300 osób) lub miejscem
zabaw dzieci. Ponadto na dziedzińcu znaleźć się mają także m.in. wymiennik książek czy multimedialny
informator o programie CK Zamek.
Dodatkowo przestrzeń ma zostać
dostosowana do potrzeb osób z nie-

pełnosprawnościami ruchowymi
oraz osób niedowidzących. Całości
projektu dopełniają meble miejskie.
Stałe – wykonane z betonu i mobilne – wykonane z aluminium.
Zwycięska praca konkursowa stanie się podstawą projektu budowlanego i wykonawczego. Planowane
zakończenie prac projektowych
przewidziane jest na rok 2020. Wystawę pokonkursową można oglądać w Holu Wielkim w CK Zamek
do 9 listopada. JZ
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Drogi za 77 mln zł
w Krzesinach i Borówcu

FOT. TOMASZ SIKORSKI

Pierwszaki świecą przykładem

te 50 tysięcy złotych, prawie sześć
tysięcy dzieci. – W tym przypadku
pieniądze schodzą na drugi plan, bo
bezpieczeństwo jest bezcenne. Dlatego nie tylko rozdajemy odblaski,
ale również kładziemy duży nacisk
na aspekt edukacyjny. Spotkania są

Wygraj czujki czadu
Rozpoczęła się ósma edycja programu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla mieszkańców powiatu
poznańskiego pod nazwą „Czujka
tlenku węgla może uratować Twoje życie”. Aby zdobyć to przydatne
urządzenie, należy wziąć udział
w konkursie (do 31 marca 2020 r.)
odpowiadając na kilka pytań. Co
dwa tygodnie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbywać się będzie
losowanie 10 czujek czadu. Do tej
pory traﬁły one do 750 osób. Ankieta
konkursowa i regulamin dostępne są
na stronie www.powiat.poznan.pl .

doskonałą okazją, aby przypomnieć
uczniom najważniejsze zasady zachowania się w ruchu drogowym
i w sytuacjach zagrożenia pożarem
– zapewnia Jan Grabkowski, starosta poznański. Na zdjęciu uczniowie
z Koziegłów. TS

Dzięki temu zbudowana droga
posiadać ma najwyższy standard.
A to oznacza, że mieszkańcy korzystać będą z szerokiej, 7-metrowej
jezdni, wzmocnionej nawierzchni,
najwyższej klasy mostów i węzła
nad torami kolejowymi w Koninku. W ramach zadania powstaną
też trzy lub cztery ronda, ścieżka
rowerowa wzdłuż drogi, pełne odwodnienie, oświetlenie oraz inne
elementy poprawiające bezpieczeństwo.
Umowa zakłada, że ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych
w ciągu najbliższych czterech lat
przekazane zostanie powiatowi poznańskiemu 77 mln złotych.
W przyszłym roku rozpoczną się
prace projektowe. Pierwsza łopata
powinna zostać wbita już w 2021
roku. Roboty mają potrwać około
trzech lat. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja, aby wkrótce
ogłosić przetarg na projekt dla całego zadania. KG

Pomaganie mają we krwi

Konkurs organizowany jest wraz
z Komendą Miejską PSP w Poznaniu. Jak podkreślają strażacy, domowa czujka tlenku węgla to najprostszy sposób na zabezpieczenie
domu przed czadem, który jest gazem silnie trującym, bezbarwnym
i bezwonnym, zwanym „cichym
zabójcą”. Detektor wykrywa śmiertelne zagrożenia we wczesnej fazie
i wydając sygnał dźwiękowy ostrzega przed niebezpieczeństwem. Od
2013 roku powiat poznański zakupił urządzenia za łączną kwotę ponad 85 tys. zł. TS

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

Wystartowała akcja „Widoczny
pierwszoklasista” w ramach, której
wszyscy uczniowie pierwszych klas
szkół podstawowych z powiatu poznańskiego otrzymają kamizelki odblaskowe. Do końca października
powiat „ubierze” w kamizelki, war-

Aż 77 mln zł będzie kosztować
budowa oraz przebudowa dróg
w Krzesinach i Borówcu. Umowę
w tej sprawie podpisał w Warszawie
Jan Grabkowski, starosta poznański. To dobra wiadomość przede
wszystkim dla okolicznych miejscowości i osiedli.
– Mieszkańcy Koninka, Szczytnik
oraz Borówca, Kamionek i Daszewic
zyskają szybki i wygodny dojazd do
drogi S11, z bezkolizyjnym przejazdem przez tory kolejowe w Koninku – mówi Jan Grabkowski. Z kolei
powiat – prawie 8,5 kilometra drogi
w najwyższym standardzie.
2-kilometrowy odcinek zostanie
rozbudowany, a ponad 6-kilometrowa droga częściowo przebudowana,
a częściowo zbudowana od nowa.
Starosta poznański wraz z wicestarostą Tomaszem Łubińskim i Renatą Ciurlik, skarbnikiem powiatu,
podpisali w Warszawie umowę na
realizację tego najdroższego w historii powiatu zadania.

Bardzo hojnie potraﬁą rozdawać
innym nadzieję w kroplach oddawanej krwi. Dlatego warto docenić
ich działalność. Ponad 50 krwiodawców z powiatu poznańskiego
pojawiło się 16 października na
corocznej gali w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Tradycyjnie
już spotkanie zostało poprzedzone
zbiórką krwi.
Tym razem do Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu traﬁło 11 litrów, a przez minione lata udało się
już zebrać ponad 50 litrów tego cennego leku. Jednak zapotrzebowanie
na krew stale rośnie.
– Najczęściej brakuje krwi „0-”,
która jest najbardziej przydatna, ponieważ w nagłych wypadkach, przy
braku krwi właściwej grupy, może
być przetoczona każdej osobie, która potrzebuje tego drogocennego
płynu – wyjaśnia Aneta Olszewska
z RCKiK w Poznaniu.
Wśród 25 osób, które postanowiły

wziąć udział w tegorocznej akcji organizowanej przez Starostwo Powiatowe, jedna zakwaliﬁkowana została
jako dawca szpiku. Co roku najbardziej aktywni krwiodawcy spotykają
się na uroczystej gali, podczas której
otrzymują od starosty poznańskiego
specjalne statuetki i podziękowania
za dotychczasową działalność. I, jak
przyznają, dostrzeżenie ich postawy
jest bardzo miłe.

Najczęściej brakuje
krwi „0-”, która jest
najbardziej przydatna
– Nikogo nie trzeba przekonywać, jak cennym lekiem jest
krew, Dlatego tym większa radość
i powód do dumy, że w powiecie
poznańskim jest tylu chętnych,
którzy bezinteresownie chcą nieść
pomoc innym – mówił Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański,
który wręczał wyróżnienia hono-

rowym dawcom. – To właśnie nasi
honorowi dawcy krwi z powiatu
zainspirowali nas do organizowania również zbiorek krwi. Dzięki
temu udało się już zebrać ponad
50 litrów.
Jednym z wyróżnionych jest Stanisław Kurman, który należy do
liderów wśród krwiodawców z powiatu poznańskiego. Do tej pory oddał aż 50 litrów tego cennego leku
i jak sam przyznaje, jeśli pozwoli
mu zdrowie, dalej będzie brał udział
w zbiórkach. Ale nie tylko. Od wielu
lat czynnie wspierając wszelkie akcje Klubu HDK PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu,
zachęca również młodych mieszkańców gminy, by włączyli się w honorowe krwiodawstwo.
– Dziękuję wszystkim którzy tak
chętnie oddają cząstkę siebie innym
– podsumowała, Małgorzata Halber, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
Rady Powiatu w Poznaniu. KG
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Statuetki i stypendia rozdane

Uroczystość nagrodzenia najzdolniejszych uczniów odbyła się w Sali Miejskiej w Buku.
skiej szkoły podstawowej za udział
w konkursie plastyczno-literackim
„Ja za 20 lat”, w ramach kampanii
„Zachowaj trzeźwy umysł”, corocz-

Głosuj i decyduj
Trwa głosowanie na projekty w tegorocznym Budżecie Obywatelskim
Gminy Komorniki. Do tej pory swoje głosy oddało ponad 1500 osób.
W tym roku wspólnie mieszkańcy
gminy Komorniki zadecydują na co
wydać 600 tys. złotych!
Do wyboru jest 36 projektów,
z których 12 to projekty inwestycyjne (twarde) i aż 24 nieinwestycyjne
(miękkie). Po raz pierwszy wybór
projektów jest tak duży.
Zachęcamy do udziału w głosowaniu na najlepszy projekt zgło-

szony do Budżetu Obywatelskiego
Gminy Komorniki 2020. Głosować
można za pomocą platformy komorniki.budzet-obywatelski.org lub
drogą tradycyjną papierową, w wybranych punktach.
Opisy projektów, na które można
oddać swój głos można znaleźć na
stronie Budżetu Obywatelskiego
Gminy Komorniki – komorniki.budzet-obywatelski.org. Głosowanie
trwa do 29 października 2019 r. Zagłosuj i miej realny wpływ na to co
dzieje się w twojej okolicy. PP

nie organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy
Radiowych z Poznania.
Podczas tegorocznej edycji, 10

października w Sali Miejskiej, wyróżnienia wręczyli burmistrz miasta
i gminy Buk Paweł Adam, sekretarz
Aleksandra Wawrzyniak oraz prze-

wodniczący Rady Miasta i Gminy
Piotr Goroński. Gratulacje otrzymało w sumie 17 osób.
Zuzanna Skibińska

Komorniccy nauczyciele
zostali docenieni
Tegoroczne obchody gminnego
Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano w Szkole Podstawowej nr
1 im. Janusza Korczaka w Komornikach. Wójt Jan Broda podziękował nauczycielom za codzienną
pracę w szkołach i przedszkolach
w niełatwych dla pedagogów czasach. Podkreślił, że najważniejsze
to uczyć z pasją i traktować pracę
nauczyciela jak misję oraz wyraził
nadzieję, że mimo ostatnich zawirowań w obszarze oświaty pedagogom
z gminnych placówek nie brakuje
poczucia tej ważnej misji, jaką jest
wychowanie i nauka.
Podziękowano także wszystkim
pracownikom oświaty, bez których
wsparcia szkoły i przedszkola nie
mogłyby sprawnie funkcjonować.
Ich niewidoczna czasem praca ułatwia pracę innych, a ich obecność
wzbogaca charakter szkoły.
Dzień Nauczyciela jest zwykle
okazją do nagrodzenia tych pedagogów, którzy wyróżniali się swoją pracą w ostatnim roku szkolnym. W tym
roku nagrody wójta otrzymali: Marta
Broniszewska – nauczycielka języka
angielskiego w Szkole nr 1 w Komornikach, Agnieszka Kuster – nauczycielka wychowania ﬁzycznego
w Szkole nr 1 w Komornikach, Adrian Przyborski – nauczyciel języka
polskiego w Szkole nr 2 w Komornikach, Maria Kołacka – nauczycielka
historii w Szkole nr 1 w Plewiskach,
Sławomira Sobczak – nauczycielka
języka angielskiego w Szkole nr 1
w Plewiskach, Aurelia Kołodziejczak
– nauczycielka świetlicy w Szkole nr
2 w Plewiskach, Joanna Wawrzyniak – nauczycielka języka polskiego
i logopedii w Szkole w Chomęcicach,
Ewa Jędrzak-Nawrocka – nauczy-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Coroczną tradycją w gminie Buk
jest wręczanie statuetek „Złote
pióra dla najlepszych” i stypendiów „Bukowskie Sokoły” młodym
mieszkańcom. Te drugie rozdawane są w ramach „Gminnego
programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży
zamieszkałych na terenie miasta
i gminy Buk”. Należą do nich osoby szczególnie uzdolnione, osiągające najwyższą średnią ocen i zdobywające nagrody w dziedzinach
artystycznych i naukowych. Celem
programu jest stymulowanie aktywności młodych ludzi w procesie
pozyskiwania wiedzy oraz wspieranie ich rozwoju, uzdolnień, zainteresowań i kreatywności, a których
bezpośrednim efektem mają być
najlepsze wyniki i rezultaty.
Podczas wydarzenia nagrodzona
została także uczennica bukow-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

W Buku 17 młodym i zdolnym osobom wręczono statuetki „Złote pióra dla najlepszych” i stypendia
„Bukowskie Sokoły”

cielka edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole w Wirach, Mirella Salamon-Tyma – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu
„Słoneczko” w Rosnówku.
Wójt wręczył swoje nagrody także
dyrektorom szkół i przedszkoli za
przeprowadzenie swoich placówek
przez trudny rok w oświacie. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Bożena Czaińska – dyrektorka Szkoły nr
1 w Komornikach, Barbara Koralewska Idzikowska – dyrektorka Szkoły
nr 2 w Komornikach, Robert Witkowski – dyrektor Szkoły nr 1 w Plewiskach, Marlena Woźniak – dyrektorka Szkoły nr 2 w Plewiskach,

Janusz Judziński – dyrektor Szkoły
w Wirach, Małgorzata Gubańska –
dyrektorka Przedszkola im. Króla
Maciusia w Komornikach, Jadwiga
Głowacka – dyrektorka Przedszkola
„Zielony Zakątek” w Plewiskach,
Karolina Pomykalska – dyrektorka
Przedszkola „Wesoła kraina”, Małgorzata Kurasz – dyrektorka Przedszkola „Słoneczko” w Rosnówku.
Życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty złożyli wójt Jan
Broda oraz przewodniczący Rady
Gminy Marian Adamski. Miłym akcentem było spotkanie z nauczycielami seniorami, którym także złożono życzenia. PP
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Decydujący przetarg

Komunikacyjny łącznik

9 października podpisana została
umowa na doﬁnansowanie budowy
drogi, która łączy Tomice i Tomiczki
(gm. Stęszew). Zadanie będzie realizowane w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Burmistrz gminy
Stęszew Włodzimierz Pinczak oraz
wicewojewoda wielkopolski Aneta
Niestrawska złożyli podpisy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Warto dodać, że inwestycja ta była
planowana od wielu lat. Zabiegali
o nią ówcześni radni Mirosław Bręk
oraz Hanna Słoma. Niestety, bez
powodzenia. Kilka lat wnioskowania
zakończyło się pozytywną decyzją
dopiero we wrześniu (Urząd Miejski
Gminy Stęszew aż dwukrotnie zgłaszał inicjatywę w tym roku). Dzięki temu uzyskano doﬁnansowanie

Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 431 z Wronczyna do Modrza
powstał chodnik dla pieszych i rowerzystów
Infrastruktura drogowa w gminie
Stęszew wzbogaciła się o nowy odcinek komunikacyjny, pozwalający na
bezpieczne poruszanie się pieszych
i rowerzystów. Zadanie obejmowało
budowę chodnika z dopuszczeniem
ruchu rowerowego wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 431 na odcinku ul.
Rolna w miejscowości Wronczyn –
ul. Poznańska w Modrzu.

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia był samorząd województwa wielkopolskiego przy udziale
ﬁnansowym gminy Stęszew. Kwota
przetargowa wyniosła 417.693,24
zł. Separacja ruchu pieszo-rowerowego od samochodowego, pozytywnie wpłynie na swobodę ruchu
drogowego, jednocześnie znacząco
niwelując możliwości kolizji pie-

szych czy rowerzystów z pojazdami
mechanicznymi.
Teren ten ze względu na nieustannie rosnący ruch drogowy oraz gęste nasadzenia drzew był miejscem
wielu wypadków, także ze skutkiem
śmiertelnym. Teraz komunikacyjny
łącznik pozwoli na znaczący wzrost
poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Stęszew. JT

w wysokości 50% kosztów kwaliﬁkowanych zadania.
Jednak, aby otrzymać doﬁnansowanie, konieczne jest wyłonienie
wykonawcy przedsięwzięcia oraz
rozpoczęcie robót budowlanych
jeszcze w tym roku! Mając na względzie sytuację na rynku budowlanym
oraz wzrastające ceny usług – wykonanie planu stanęło pod znakiem
zapytania. Dlatego zwołano sesję
nadzwyczajną Rady Miejskiej Gminy Stęszew, aby wprowadzić środki
z dotacji do budżetu, co umożliwi
ogłoszenie przetargu na wyłonienie
wykonawcy drogi Tomiczki – Tomice. Przy sprzyjających okolicznościach podpisanie umowy będzie
możliwe pod koniec listopada.
Gmina zaprasza wykonawców do
składania ofert. Szczegóły w BIP. KSz

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Na wykłady!
Uniwersytet II Wieku w Tarnowie
Podgórnym zaprasza na wykłady
otwarte, które odbywać się będą
w Szkole Podstawowej nr 1 przy
ul. Szkolnej 3. To propozycja nie
tylko dla słuchaczy UTW, ale także
dla wszystkich zainteresowanych.
Pierwszy wykład 23 października

wygłosi prof. dr hab. Anna Brzezińska, która przedstawi temat: „Człowiek w perspektywie rozwojowej”.
Dwa tygodnie później, 6 listopada,
dr hab. Paweł Stachowiak opowie
o Bitwie Warszawskiej.
Każde spotkanie zaczyna się o 17,
wstęp jest bezpłatny. ARz
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Dopiewski Budżet Obywatelski
Otrzymały one najwięcej głosów
w swoich „grupach sołectw” od
mieszkańców i zostaną zrealizowane przez gminę Dopiewo w 2020
r. Aktywność głosujących była rekordowa – oddali łącznie ponad 8,5
tys. głosów.
Czwarta edycja DBO wystartowała w maju. Mieszkańcy gminy mogli
zgłaszać projekty do 30 czerwca.
Potem nastąpiły weryﬁkacja i uzupełnienia. Listę projektów, zakwaliﬁkowanych do głosowania podano
28 sierpnia. Odbyło się ono od 30
września do 13 października, a wyniki ogłoszono 16 października.
Formuła obowiązująca od zeszłego roku w Dopiewskim Budżecie Obywatelskim, polegająca na
podziale na grupy i wprowadzeniu
w ramach każdej z nich współczynników korygujących, odnoszących
się do liczby mieszkańców sołectwa
i średniej dla sołectw w grupie (wg
ewidencji, liczby meldunków na koniec poprzedniego roku), zwiększa
szanse sołectw małych. Przy podobnej liczbie oddanych głosów, głosy
sołectwa o mniejszej liczbie mieszkańców zyskują na sile, dając więcej
tzw. „głosów skorygowanych”, a sołectwom o większej liczbie mieszkańców siłę głosu zmniejszają.
W głosowaniu wzięło udział 8645
osób, które oddały: 8445 głosów
ważnych i 200 głosów nieważnych.
Online oddano 7576 głosów, co stanowi 87,63% wszystkich oddanych

GRAF. MICHAŁ JUSKOWIAK

„Dąbrówka Pumptrack”, „Bezpieczne Konarzewo” i „Park wiejski w Gołuskach” – to zwycięskie
projekty tegorocznej edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego

głosów (z tego: ważnych – 7524
i nieważnych – 52). Do urny w Biurze Obsługi Mieszkańca wrzuconych zostało 1069 głosów „papierowych” (ważnych – 921, nieważnych
– 148).
– Wzrost liczby uczestników głosowania w Dopiewskim Budżecie
Obywatelskim pokazuje, że mieszkańcy chętnie uczestniczą w tej formie konsultacji społecznych. Choć
na wygraną mają szansę trzy projekty, wszystkie zgłoszenia i wyniki
głosowania są dla nas źródłem informacji o potrzebach mieszkańców
sołectw, a często także inspiracji –
mówi Adrian Napierała, wójt gminy
Dopiewo.
Najwięcej głosów oddano na
projekty z grupy I – z sołectw: Dopiewo, Dąbrówka,
Skórzewo.
Zebrały one aż 6554 głosów ważnych (77,6%). Projekty z grupy II
– z sołectw: Dąbrowa, Dopiewiec,

rowerowy plac zabaw” zdobył 2257
głosów skorygowanych. To innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie rowerowy plac
zabaw przeznaczony do zbiorowej
rekreacji. Specjalnie przygotowany
tor pozwala na bezpieczną jazdę
na rowerze, rolkach, deskorolkach,
longboardach czy hulajnogach.
Przeznaczony jest dla dorosłych,
dzieci i młodzieży. Umożliwia rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania czy odpychania. Przeszkody z zakrętami tworzą
zamkniętą pętlę, po której można
jeździć w obu kierunkach. Autorem
jest Justin Nnorom. Koszt realizacji
to 145.000 zł.
Wygrane w grupach sołectw II
i III były bardziej spektakularne,
ich liderzy sięgnęli po zwycięstwo
pewnie, bez zagrożeń ze strony konkurencji. „Bezpieczne Konarzewo”,
triumfujące w grupie II, uzyskało
dwa razy większe poparcie niż dwa
pozostałe projekty w tej grupie. Natomiast „Park wiejski w Gołuskach”
zebrał ponad 82% głosów oddanych
na oba projekty w grupie III.
Zwycięski projekt z grupy II „Bezpieczne Konarzewo – montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”
wygrał zdobywając 812 głosy, co
dało 772 głosy skorygowane. Montaż sześciu ich sztuk ma zwiększyć
poziom bezpieczeństwa na głównych drogach wjazdowych do Konarzewa. Zadaniem tych urządzeń

Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo
otrzymały 1196 głosy (14,16%),
a z grupy III – z sołectw: Gołuski,
Trzcielin, Więckowice – 695 głosy
(8,23%). W większości głosujący
wspierali projekty dotyczące ich sołectw, choć zdarzały się wyjątki od
reguły.
Najbardziej zacięta rywalizacja
miała miejsce w grupie I, o czym
świadczy suma oddanych głosów na
projekty z tej grupy i zbliżone wyniki. O wygranej projektu Dąbrówka
Pumptrack zadecydowały 2 rzeczy:
– większa mobilizacja – na tyle
duża liczba głosów, że przy przeliczeniu przez współczynniki korygujące „zyski” bezpośredniego rywala
– projektu „Strefa Rodzinna Dopiewo” okazały się niewystarczające,
a „strata” projektu ze Skórzewa
„Strefa dla młodzieży – Leśny Zakątek etap II” powiększyła dodatkowo
dzielącą oba projekty odległość;
– brak innych projektów z tego
sołectwa – w przeciwieństwie do
Dopiewa, z którego pochodziły aż
trzy projekty i gdyby zsumować ich
głosy, Dopiewo byłoby bezkonkurencyjne. Z kolei podobna liczba
głosów oddanych na projekt ze
Skórzewa, najliczniej zamieszkałej
miejscowości gminy Dopiewo, po
zastosowaniu współczynnika korygującego osłabiła siłę głosów o 16%,
więc mobilizacja okazała się być
w tym przypadku niewystarczająca.
Projekt „Dąbrówka Pumptrack –

Podczas spotkania, jakie odbyło się przy strażnicy, strażacy
przywitali nowy pojazd szpalerem
pochodni i fajerwerkami. Poseł na
Sejm RP Tadeusz Dziuba wręczył
strażakom kluczyki, a ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak poświęcił pojazd. ŁG

W Tarnowie Podgórnym do końca
października trwa przyjmowanie
projektów w ramach kolejnej edycji
Budżetu Inicjatyw Społecznych. –
Jestem przekonany, że i tym razem
mieszkańcy zaproponują ciekawe
pomysły – mówi wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. – Tym bardziej, że wsłuchując się w sygnały
od dotychczasowych pomysłodawców i na bazie naszych spostrzeżeń
wprowadziliśmy kilka zmian.
Nowością jest to, że teraz projekt
może zgłosić każdy, również niepełnoletni mieszkaniec gminy – mamy
nadzieję, że z tej możliwości skorzystają młodzi ludzie, którzy mają
pomysły na nowe inicjatywy i chcą
spróbować swoich sił w realizowaniu ciekawych przedsięwzięć.
Przy zgłaszaniu potrzebne będzie
20 podpisów osób podpierających.
Od tej edycji wartość wsparcia
udzielonego przez gminę dla jednej

FOT. ŁUKASZ GRZEGOROWSKI

miasta i gminy Kórnik – 376.954 zł.
Inwestycja opisana została tytułem
„OSP Kórnik – Przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków, poprzez zakup
średniego uterenowionego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla
OSP Kórnik”.

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Czekają na pomysły

Nowy wóz OSP Kórnik
9 października strażacy OSP Kórnik
w obecności burmistrza Przemysława Pacholskiego uroczyście powitali przy strażnicy nowy wóz bojowy.
Koszt auta to 786.954,00 zł, a kwota
ta pochodzi z trzech źródeł doﬁnansowania: WFOSiGW –160.000 zł,
KSRG / MSWiA 250.000 zł, budżet

będzie zwrócenie kierowcom uwagi
na ograniczenie prędkości obowiązujące na drogach. Kierowcy otrzymają w punkcie pomiaru komunikat
o prędkości – jeżeli będzie ona odpowiednia, także podziękowanie za
spokojną jazdę. Po dwa wyświetlacze zamontowane zostaną na ulicy
Szkolnej i na ulicy Dopiewskiej, po
jednym przy wjeździe do Konarzewa
od Chomęcic i od Trzcielina (przy
przedszkolu). Autorem pomysłu
jest Bartosz Sobkowiak. Koszt realizacji wynosi 95.000 zł.
W grupie III wygrał projekt „Park
wiejski w Gołuskach wraz ze ścieżką asfaltową do jazdy na hulajnogach i rolkach”, który uzyskał 635
głosów skorygowanych. Jego istotą
jest stworzenie za świetlicą wiejską
w Gołuskach publicznego parku.
M.in. ma zostać uporządkowany
drzewostan i ma powstać ścieżka
asfaltowa o długości 167 m i szerokości 1,5 m w formie serpentyny wiodącej przez nieruchomość,
która będzie służyła do jazdy na
rowerkach, rolkach i hulajnogach.
Park ma się stać miejscem spotkań
i integracji mieszkańców Gołusek.
Autorem projektu jest Michał Pankiewicz. Koszt realizacji: 60.000 zł

inicjatywy nie może przekroczyć
8 tys. zł – dzięki temu na doﬁnansowanie ma szansę większa liczba
projektów (dotychczas zdarzało się,
że pula środków wystarczała na realizację maksymalnie dwóch przedsięwzięć). Ponadto projekty muszą
być realizowane na terenie gminy
Tarnowo Podgórne.
– Formularz zgłoszeniowy i wzór
listy poparcia są dostępne na naszej
stronie internetowej w zakładce Budżet Inicjatyw Społecznych. Od tej
edycji wykorzystujemy nowoczesną
platformę tarnowopodgorne.konsultacjejst.pl Mamy nadzieję, że spodobają się państwu zastosowane tam
rozwiązania – zachęca do zgłaszania
pomysłów wójt Tadeusz Czajka. ARz

REKLAMA? ZADZWOŃ
 691-895-296
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„Kiedy będę duży”

Ku pamięci Klaudyny

Spektakl Teatru BA-KU „Kiedy będę
duży odbędzie się 8 listopada w Sali
Miejskiej w Buku (dawnej synagodze) o godz. 18. Wydarzenie w ramach projektu „Kiedy będę duży” doﬁnansowano ze środków powiatu
poznańskiego. Wstęp bezpłatny.
„Kiedy będę duży” to spektakl
o marzeniach z dzieciństwa, które
się spełniają w sposób zaskakujący
i przewrotny. Hacen Sahraoui, znany
szerszej publiczności z serialu „Przepis na życie”, tym razem serwuje widzom niesamowity, francusko-polski
koktajl, pełen zabawnych obserwacji

Na tle malowniczej scenerii Jeziora Kórnickiego została
posadzona aleja lipowa
Wieloletnia współpraca Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik oraz V Liceum Ogólnokształcącego im.
Klaudyny Potockiej w Poznaniu
doprowadziła do podjęcia szczytnej inicjatywy. 14 października na
tle malowniczej scenerii Jeziora
Kórnickiego, wzdłuż Promenady
im. Wisławy Szymborskiej została
posadzona aleja lipowa, która od
tej pory upamiętniać będzie Klaudynę z Działyńskich Potocką. To tu,
w Kórniku urodziła się, żyła i pro-

wadziła swoją działalność patronka V Liceum Ogólnokształcącemu
w Poznaniu.
Na miejscu uroczystości pojawili
się m. in. burmistrz Kórnika Przemysław Pacholski, wiceburmistrz
Sebastian Wlazły, inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Ratajczak. V LO
reprezentowała Izabela Lenartowicz wraz z uczniami. Drzewa sadzili: Jacek Mrula, Krzysztof Krenz,
Kinga Kremser, Marta Walkowiak,

Daria Buda, Beata Wiśniewska, Jakub Grzechowiak, Mirella Rozmiarek, Maria Nawrot, Maria Krawczyk, Zoﬁa Żebrowska, Mikołaj
Linkowski, Aleksandra Turek, Nina
Ratajczak, Zuzanna Rychlik, Julia
Półrolniczak, Helena Rusak.
Dodatkowo zasadzono dwa dęby,
siewki sławnego rogalińskiego
Rusa. Uczniowie odbyli też praktyczną lekcję historii i edukacji ekologicznej.
Agata Misiewicz

obyczajowych. W barwnych opowieściach mieszają się „twarze” autora:
francuskość, algierskość i polskość,
a jego osobiste wspomnienia stają się
okazją do reﬂeksji nad sytuacją cudzoziemców żyjących w Polsce. W tle
nostalgiczna podróż do kraju dzieciństwa i kilka praktycznych porad
dla przyszłych emigrantów. Spektakl
Ba-Ku teatru wykorzystuje szeroką
gamę konwencji teatralnych i ﬁlmowych, od teatru cieni poprzez reportaż i slapstick. Wszystko po to, aby
w sposób lekki opowiedzieć o strachu
przed „nieznanym i obcym”. Red

REKLAMA

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia

Wyśpiewajmy wolność
Niezwykły koncert, który pozwoli
przenieść się do czasów II Rzeczpospolitej za sprawą pieśni patriotycznych, ale również bohaterów tamtej
epoki, odbędzie się 10 listopada
w Pałacu Jankowice.
– Piosenka jak dobry żołnierz,
wierna w walce i umieraniu, dodawała otuchy w chwilach beznadziei,
ale i potęgowała radość zwycięstwa.
My zjednoczmy się ponadwiekowo

w tradycji wspólnego patriotycznego
śpiewania – jednocześnie oddając
hołd wszystkim tym, którzy na przestrzeni wieków oddali życie za to,
żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej
Polsce. Chciejmy „Wyśpiewać wolność” nawiązując tym samym do
bohaterskich czynów naszych przodków! – zapewniają organizatorzy,
członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerzy z Lusówka.

Dla kogo?
W szkoleniu mogą wziąć udział
osoby, które ukończyły 25 rok życia, mieszkają na terenie województwa wielkopolskiego, które nie
uczestniczyły wcześniej w szkoleniu
w ramach projektu „Podniesienie
kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego”.

netową”, „Rolnik w sieci” i „Kultura
w sieci”.

Jak?
Zajęcia będą się odbywać do
stycznia 2020 r. na terenie gminy
Dopiewo. Zostaną przeprowadzone w wymiarze 16 godzin z każdego
modułu (4 spotkania po 4 godziny lub 2 spotkania po 8 godzin).
Będą odbywały się zarówno w dni
powszednie, jak i w weekendy.
Liczba szkoleń z danego modułu
będzie zależała od zadeklarowanego zainteresowania zgłaszających
się osób. Każdy chętny może wziąć
udział tylko w jednym szkoleniu.
Miejscem zajęć będzie Urząd Gminy Dopiewo i Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne w Konarzewie.

Koncert odbędzie się 10 listopada
o godz. 17 w Sali Koncertowej Pałacu Jankowice. Wstęp jest wolny,
natomiast należy odebrać bezpłatne
wejściówki, które będą dostępne od
28 października w godzinach otwarcia Pałacu Jankowice. Szczegółowe
informacje dostępne są w biurze
i na stronie: www.palacjankowice.pl
oraz pod numerem telefonu: 61 10
10 400. Paulina Koszuta

Zadzwoń, napisz, zapisz się
O przyjęciu na szkolenie decyduje
kolejność zgłoszeń. Warto się pospieszyć z decyzją o uczestnictwie, bo
miejsc z każdym dniem ubywa. Nabór
rozpoczął się10 czerwca. Szczegółowy
harmonogram szkoleń zostanie ustalony na podstawie otrzymanych deklaracji przystąpienia do projektu. Dokumenty rekrutacyjne należy wysłać
pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie
Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, pok.
nr 7. Informacje na temat szkoleń dostępne są na stronie: dopiewo.pl. Odpowiedzi na pytania można uzyskać
pod numerem telefonu: 61 89 063 73
lub e-mailowo: szkolenia@dopiewo.
pl. Regulamin i deklaracje w wersji papierowej dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo. Izabela Kostyk

Czego się można nauczyć?
Przeprowadzone zostaną szkolenia z 7 modułów: „Rodzic w internecie”: „Mój biznes w sieci”,
„Moje ﬁnanse i transakcje w sieci”,
„Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę inter-

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

Bezpłatne szkolenia w Dopiewie
Gmina Dopiewo zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu
grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, na które pozyskała doﬁnansowanie.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (teks 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 150 dot. wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
położonych na terenie gminy Stęszew.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014–2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa
działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

informuje, że 21 listopada 2019r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej
w Stęszewie przy ul. Poznańskiej ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr
1691/2 o pow. 0.3594ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej
KW PO1S/00029782/0. Dla nieruchomości ustalone zostały warunki
zabudowy: budowa obiektu pasażu handlowego wraz z infrastrukturą,
zjazdami, parkingami i placem manewrowym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000,00zł. Do ceny wylicytowanej
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%..
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami przetargu znajduje się na stronie internetowej
www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 16.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Informuje, że w 23 października 2019 roku zostanie wywieszony do publicznej
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo
Podgórne – WYKAZ nieruchomości gminnych, położonych w Przeźmierowie
i Baranowie,
Baranowie które zostały przeznaczona do zbycia w trybie bezprzetargowym
oraz w trybie przetargu ograniczonego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 8959 261.

Wójt Gminy Duszniki
informuje
zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami, iż został podany do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości położonych na terenie obrębu
Sękowo, Podrzewie, Zakrzewko, Duszniki, Sędzinko, Wierzeja,
Sarbia, Grzebienisko, Wilkowo, Sędziny przeznaczonych do
dalszej dzierżawy bezprzetargowym (na rzecz dotychczasowych
dzierżawców).
Informacja podana jest w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, na terenie
miejscowości położenia nieruchomości gruntowych oraz na stronie
internetowej Gminy Duszniki i BIP. Szczegółowych informacji udziela
pracownik Urzędu Gminy Duszniki ul. Sportowa 1 – telefon 61 29 56
530, pokój nr 4. Strona internetowa: www.duszniki.eu .
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Jubileuszowe Zeuski w Dopiewie
Czterystu przedszkolaków wzięło udział w X Igrzyskach Olimpijskich Przedszkolaków „Zeuski”, które
odbyły się 15 i 16 października w Dopiewie. Rywalizowało 16 drużyn z 13 przedszkoli z terenu gminy

FOT. BEATA SPYCHAŁA I IZABELA KOSTYK

Pierwszego dnia „Zeusków” bezkonkurencyjna okazała się jedna
z drużyn Przedszkola „Bajkowa
Wyspa” w Palędziu, a w drugim
dniu – Przedszkola „Mądra Sowa”
w Konarzewie.
– Liczba uczestników już od siedmiu lat jest tak wysoka, że zawody
musimy rozkładać na dwa dni. Łącząc sportową rywalizację z zabawą,
chcemy zaszczepić w najmłodszych
mieszkańcach gminy Dopiewo
zasady fair play i zachęcić ich do
aktywności ﬁzycznej – mówi Marcin Napierała, dyrektor Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie.
Jak na olimpiadę przystało
wszystko przebiega zgodnie z ceremoniałem. Odbywa się prezentacja
drużyn, wciągnięcie ﬂagi olimpijskiej, zapalenie znicza i złożenie
przysięgi. Parkiet hali podzielony
jest na kilka stref sprawnościowych,
w których mali zawodnicy walczą
o punkty dla swojej drużyny – skacząc, rzucając do celu, pokonując tory przeszkód, wykazując się
równowagą i zręcznością. Każda
drużyna musi zaliczyć wszystkie
konkurencje. W ostatniej bój toczą
dyrektorzy przedszkoli, biorących
udział w zawodach. Dzięki wypełnionych po brzegi trybunach hali
sportowcy mogą liczyć na żywiołowy doping kibiców i energetyczną
atmosferę przypominającą największe areny.
Wszyscy uczestnicy zmagań
otrzymują medale i koszulki. Każda
drużyna dostaje pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy puchary i dodatkowe nagrody. Adam Mendrala

NASZ PATRONAT
W ostatnią sobotę października
odbędzie się IV edycja imprezy
Cross Duathlon Żarnowiec organizowanej przez gminę Dopiewo
– Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie. Patronat od
pierwszej edycji sprawuje „Nasz
Głos Poznański”.
Wydarzenie to ma na celu zrzeszenie pasjonatów biegania i jazdy
rowerem, promocję aktywnego stylu życia, zaprezentowanie atrakcyjności i różnorodności terenów gminy Dopiewo.
Trasa opracowana i przygotowana przez pracowników GOSiR
w Dopiewie – Tomasza Konwickiego i Jarosława Andrzejewskiego
– zapewni wszystkim uczestnikom
wiele emocji. Nie zabraknie stromych podbiegów i zbiegów, piaszczystych zjazdów i podjazdów, jazdy
rowerem po leśnych duktach i polnych ścieżkach.
O g. 12 zawodnicy wystartują na
pierwszy odcinek biegowy (3 km),

następnie będzie jazda rowerem (12
km) i kończący zawody bieg na dystansie 4,5 km.
– Sądzimy, że nie będzie zawodnika lub zawodniczki, którzy startując
mimo rywalizacji nie dostrzegą wyjątkowości miejsca – mówi Marcin
Napierała, dyrektor GOSiR w Dopiewie, pomysłodawca zawodów.
– Górzyste ukształtowanie terenu
w nizinnej Wielkopolsce jest dużym
zaskoczeniem dla wszystkich.
Wcześniejsze edycje zawodów
dowiodły, że cross duathlon w Żarnowcu u zbiegu sąsiadujących ze
sobą gmin Dopiewo, Buk, Stęszew
ma zasięg ogólnopolski. W ubiegłorocznej edycji wystartowało prawie
200 uczestników. Tegoroczny limit
startujących ustalony został na 250
osób.
Zachęcamy do zgłaszania się na
stronie www.duathlonzarnowiec.pl.
Zapisy zostaną zakończone na trzy
dni przez zawodami (23.10.2019)
lub po osiągnięciu założonego limitu. W tegorocznym pakiecie
znajdzie się oryginalny medal dla

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Górzysty Cross Duathlon w Żarnowcu
każdego uczestnika oraz dedykowany plecak. Nie zabraknie napojów
izotonicznych, wody i gorącego poczęstunku. Wzorem ubiegłego roku
Fundacja Aktywny Stęszew, której
kilkunastu zawodników wystartuje
w zawodach, przeprowadzi akcję
charytatywną na rzecz 6-letniego
Dawida Molickiego, borykającego
się z niepełnosprawnością ruchowo
– wzrokową.
W dniu zawodów nastąpi zmiana
w organizacji ruchu w miejscowości
Żarnowiec oraz niewielkie utrudnienia dla mieszkańców Podłozin,
Żarnowca, Skrzynek, Tomic i Lisówek. Organizatorzy dziękują za
wyrozumiałość w minionych latach
licząc na tegoroczną i dalszą.
Patronat medialny nad IV Cross
Duathlonem w Żarnowcu sprawuje
„Nasz Głos Poznański”, partnerami
są Lasy Państwowe – Nadleśnictwo
Konstantynowo, Linea developer,
Reka Rubber, Decathlon Komorniki, halowy tor kartingowy E1 ze
Skórzewa, ﬁrma mornel.com, Rower Tramp i eplecaki.pl. Red
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Zawody lekkoatletyczne w Buku
W zawodach, nad którymi patronat
objął „NGP”, rywalizowało około 240
uczniów szkół podstawowych z terenu
gminy. Zatem swoich reprezentantów
wystawiły podstawówki z Szewc, Niepruszewa, Dobieżyna i Buku.
– Zawody składały się aż z 32
konkurencji w trzech kategoriach
wiekowych – powiedział Jarosław
Sznycer, dyrektor OSiR.
Uczniowie rywalizowali m.in.
w biegu na 800, 400 i 60 m oraz 400
m przez płotki i sztafecie 4x100 m,
a także w skoku w dal i wzwyż, rzucie piłeczką palantową oraz pchnięciu kulą.
W klasyﬁkacji generalnej zwyciężyła SP Buk, która zdobyła 362 pkt.
Kolejne miejsca zajęły: SP Niepruszewo (302), SP Dobieżyn (252)

FOT. BEATA SPYCHAŁA

NASZ PATRONAT 18 października miasto i gmina Buk wraz z bukowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
zorganizowały Gminne Zawody Lekkoatletyczne połączone z oﬁcjalnym otwarciem kompleksu
lekkoatletycznego na miejscowym stadionie

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wydarzenia.

i SP Szewce (181). Szkoły zostały
nagrodzone sprzętem sportowym.
Kulminacyjnym punktem tego
wydarzenia było oﬁcjalne otwarcie
kompleksu lekkoatletycznego przez
zaproszonych gości.
– To wy w praktyce otworzyliście
ten kompleks – powiedział burmistrz gminy Buk Paweł Adam. –
Pierwszy raz w życiu miałem okazję
strzałem z pistoletu dawać sygnał
do startu. Nie zapomnę tej chwili,
a widząc wasz entuzjazm przy rywalizacji, jestem przekonany, że za

FOT. MONIKA BŁASZCZAK-MAŃKOWSKA

Koszt budowy kompleksu to ok. 1,5 mln
zł, z czego 700 tys. zł
to doﬁnansowanie
z ministerstwa

W zawodach zwyciężyła SP w Buku.
rok musimy zorganizować kolejną
edycję tych zawodów. Może o puchar burmistrza lub banku PKO BP,
którego dyrektora oddziału w Buku
Macieja Fabisiaka dzisiaj gości-

Kulminacyjnym punktem tego wydarzenia było oﬁcjalne otwarcie kompleksu lekkoatletycznego
my? Inwestycja rozpoczęła się za
kadencji poprzednich władz. Nam
przypadło ją rozliczyć w tym roku.
Koszt budowy to ok. 1,5 miliona
złotych, a doﬁnansowanie z Mini-

sterstwa Sportu i Turystyki wyniosło ponad 700 tysięcy złotych.
– Jestem szczęśliwy, że na nas traﬁła ta radosna chwila, by udostępnić dla
was ten obiekt – dodał Piotr Goroński,

przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Buk. – To tylko od was zależy, czy będziecie z niego korzystać, by rozwijać
się nie tylko intelektualnie. Sport i rekreacja są bardzo ważne. Lech

FOT MATERIAŁY PRASOWE

Jubileuszowy Maraton Fitness w Kórniku

25 Maraton Fitness odbył się 12 października w KCRiS Oaza w Kórniku,
na którym jak zwykle panowała wy-

jątkowo gorąca atmosfera. Imprezę
rozpoczął gościnny występ Matthew
Clarack’a i Fittherapy. Następnie wszy-

scy instruktorzy Oazy zachęcali swoją
pasją, energią i uśmiechem do uczestnictwa w zajęciach. Chętni mogli wy-

korzystać swoją energię na zajęciach
typu: trening funkcjonalny, Bodybalance, HIIT Workout, Zumba, Body-

combat, ABS, Tabata, Pilates. Oaza
już teraz zaprasza do wzięcia udziału
w zimowej edycji – 22 lutego. Red
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#ŻUŻELWPOZNANIU

Piątka z małym minusem
sukcesem będzie już awans do czołowej czwórki drużyn drugiej ligi.
Murowanym faworytem do awansu,
był naszpikowany solidnymi jeźdźcami zespół z Opola. Na „papierze”
podopieczni Tomasza Bajerskiego
mieli stoczyć bój z ekipami z Krosna, Piły i Bydgoszczy o trzy pozostałe miejsca w półﬁnałowej rywalizacji. Na awans „Skorpionów” do
ﬁnału rozgrywek mało kto wierzył
i zakładał.
Gdyby ocenić ten sezon wyłącznie
przez pryzmat całej rundy zasadniczej, półﬁnałów oraz pierwszego
meczu ﬁnałowego, w skali szkolnej z powodzeniem można byłoby
wystawić solidną „piątkę z małym
minusem”. Zespół z Lasku Golęciń-

skiego pewnie okopał się w czołówce rozgrywek, zaś pod sam koniec
rywalizacji w rundzie zasadniczej
przeskoczył w tabeli dotychczasowego lidera z Bydgoszczy. Niestety, domowa porażka z opolanami
skomplikowała sytuację, bowiem
poznaniacy przystąpili do fazy playoff jako druga drużyna pierwszej
fazy rozgrywek. W półﬁnale „żółtoczarni” zrewanżowali się z nawiązką
drużynie ze stolicy polskiej piosenki
i w bardzo dobrym stylu wjechali do
ﬁnału tegorocznych rozgrywek.
Sam ﬁnał jak w oskarowym dziele
Hitchcocka – zaczął się od wielkiego
trzęsienia ziemi. W pierwszym spotkaniu poznaniacy dosłownie zmietli faworyzowanych bydgoszczan

Żużlowcy Power Duck Iveston PSŻ Poznań mogli liczyć na doping licznych
kibiców.
59:31 i wydawało się, że w rewanżu
wystarczy postawić przysłowiową
„kropkę nad i”. Tak się jednak nie
stało. Fantastycznie dysponowani
poloniści z nawiązką odrobili straty
z pierwszej potyczki i to oni cieszyli
się z awansu na zaplecze Ekstraligi.
„Skorpionom” pozostała na pocieszenie batalia w barażach z łódzkim Orłem. Poznaniacy podnieśli
się po druzgoczącej porażce w Bydgoszczy i w obu spotkaniach postawili się znacznie wyżej notowanym
pierwszoligowcom. Siła Orła była
jednak nie do przeskoczenia.
Ostatecznie Power Duck Iveston
PSŻ Poznań zakończył rywaliza-

cję na drugiej pozycji – najlepszej
od ostatniej reaktywacji „czarnego
sportu” na Golęcinie w 2017 roku.
Sezon udany, choć zakończony
wielkim niedosytem w postaci braku awansu. Klubowi włodarze zapowiadają budowę składu, który
w przyszłym sezonie znów zawalczy
o pierwszą lokatę – tym razem z powodzeniem. Wszystko okaże się za
równe 12 miesięcy.

Michał
Urbaniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

FOT. HIERONIM DYMALSKI

Sezon dla żużlowców Power Duck
Iveston PSŻ Poznań, nad którymi
patronat sprawuje „Nasz Głos Poznański”, zakończył się dwa tygodnie temu. Trwał on ponad pół roku
– od końca marca do pierwszego
tygodnia października. Popularne
„Skorpiony” objechały w tym czasie
aż 18 spotkań – najwięcej w całym
kraju! Tylko żużlowcy pierwszoligowej Ostrovii legitymować mogą się
taką samą liczbą meczów!
O tym, jaki sport żużlowy bywa
nieobliczalny, mogliśmy dobitnie
przekonać się w tym sezonie. Jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek,
klub ze stolicy Wielkopolski upatrywany był przez wielu żużlowych ekspertów, jako jeden z tych, których

FOT. SANDRA REJZNER

NASZ PATRONAT Koniec sezonu poznańskich „Skorpionów”. O „grubość szprychy” od awansu

Patronat nad „Skorpionami” sprawuje „Nasz Głos Poznański”.

