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!

Lombard
w Przeźmierowie

Za nami fantastyczny wieczór w podpoznańskim Przeźmierowie, gdzie 24 października
w obecności gwiazd został otwarty salon muzyczny KeyStore. Więcej na STR. 2

FOT. ROGER GORĄCZNIAK

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

Złote Hipolity rozdane STR. 9

FOT. HIERONIM DYMALSKI
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„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
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Z DRUGIEJ STRONY

Nowy KeyStore z gwiazdami!
Na premierze nie mogło zabraknąć
gwiazd znanych wielu pokoleniom
Wielkopolan: na scenie rozgrzewał
publiczność legendarny zespół Lombard, a wśród instrumentów, klientów i zaproszonych gości znaleźli się
również: autor tekstów i raper oraz
maratończyk Mezo, znany z kariery
wokalnej, producent, autor tekstów,
zawsze pogodny Bartek Wrona czy
niesamowicie skromny i pozytywny
muzyk – uczestnik Voice of Poland –
Adam Stachowiak. Nowa powierzchnia salonu i jego lokalizacja – Rynkowa 5 w Przeźmierowie – na pewno
pomoże fanom najlepszych światowych marek muzycznych (m.in.
Yamaha, Steinberg, Sennheiser)
w tym, aby w komfortowych warunkach porozmawiać ze specjalistami
z salonu, zagrać na wymarzonym instrumencie czy wypróbować elementy scenotechniki. Team KeyStore to
świetni fachowcy i również muzycy
z wieloletnim doświadczeniem.
Kilka słów o tym jak salon współpracuje z muzykami z całej Polski poREKLAMA

wiedział nam też będący na otwarciu
producent muzyczny i autor testów
Dominik „Doniu” Grabowski: – Cieszy mnie rozwój ﬁrm związanych
z instrumentami elektronicznymi
i nagłośnieniem z Wielkopolski,
zawsze kibicuję ludziom, którzy potraﬁą latami budować swój biznes
i łączyć go z pasją, a taką zauważam
u właścicieli KeyStore (Sadowski
MusicGroup). Muzyka to fantastyczna moc i energia, którą możemy dać
drugiemu człowiekowi. Czujemy się
fantastycznie, gdy fani śpiewają razem z nami całe utwory, hity i perełki
z albumów, ale też te nowe, dosłownie przed chwilą nagrane w studiu
kompozycje. Jak wiemy dobry sprzęt
może nam tylko w tym pomagać,
przenosić ten strumień emocji do
nich bezpośrednio, a nowe rozwiązania w instrumentach klawiszowych,
sterownikach czy nowoczesne systemy nagłośnieniowe tylko to ułatwiają!
Więcej informacji: www.keystore.pl i https://www.facebook.com/
keystorepl/ . DG

FOT. ROGER GORĄCZNIAK

Za nami fantastyczny wieczór w podpoznańskim Przeźmierowie, gdzie 24 października został
otwarty nowy salon muzyczny KeyStore – dystrybutora najlepszych marek instrumentów klawiszowych,
elektronicznych, profesjonalnego nagłośnienia (PA) oraz urządzeń studyjnych (m.in. Korg, Roland)

Publiczność rozgrzał legendarny zespół Lombard.
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Bezpieczniejsza Gdyńska
Pierwsze roboty rozpoczęły się już
w październiku z uwagi na skoordynowanie prac przy budowie kanalizacji deszczowej prowadzonej
przez Zarząd Dróg Powiatowych.
Przebudowa ul. Gdyńskiej od granic
Poznania jest kontynuacją przebudowy tej drogi od ul. Bałtyckiej oraz
rozbudowy dróg dla potrzeb dojazdu do spalarni śmieci (ITPOK).
W sierpniu 2018 roku podpisano
umowę z generalnym wykonawcą –
spółką Budimex Budownictwo.
– Przebudowa jednej z głównych
tras wyjazdowych z Poznania, to
ostatni z etapów budowy i rozbudowy dróg do spalarni. Decyzja o jej
rozpoczęciu była efektem uzgodnień i dobrej współpracy samorządów w ramach Stowarzyszenia
Metropolia Poznań, a szczególnie
z gminą Czerwonak – mówi Mariusz
Wiśniewski, zastępca prezydenta
Poznania. – To kolejna inwestycja drogowa na północy Poznania,
po wcześniejszej przebudowie ulic
Gdyńskiej i Bałtyckiej, a także kończącego się remontu mostu Lecha.
Znacznie poprawią one komfort
REKLAMA

poruszania się wszystkim użytkownikom ruchu. Dzięki rozbudowie ul.
Gdyńskiej w Koziegłowach kierowcy
będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym
kierunku. Przejazd mają ułatwić
dwa ronda: jedno na skrzyżowaniu
z ul. Poznańską, a drugie – Piaskową. Między nimi wybudowany zostanie jeszcze dodatkowy pas ruchu,
który zapewni bezpieczny dojazd do
posesji przy ul. Gdyńskiej.
Rozbudowa drogi przyniesie
również ułatwienia dla pasażerów
komunikacji publicznej, pieszych
i rowerzystów – inwestycja obejmuje budowę zatok autobusowych,
chodników i dróg rowerowych. Całość będzie oświetlona. Wszystko
to sprawi, że przejazd czy spacer
ul. Gdyńską będzie komfortowy
i przede wszystkim bezpieczniejszy.
Równie ważna, zwłaszcza z perspektywy mieszkańców, jest rozbudowa infrastruktury podziemnej.
Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, a także przebudowę sieci gazowej i teletechnicznej. Z kolei przed

FOT. HIERONIM DYMALSKI

Ulica Gdyńska zostanie rozbudowana od granic Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków
w Koziegłowach. To prawie 1,2 km głównej trasy między Poznaniem i Czerwonakiem

hałasem z drogi uchronią ekrany
akustyczne po stronie zabudowań,
których ustawienie także wchodzi
w zakres inwestycji.
Pierwsze zmiany w organizacji
ruchu wprowadzone zostały w nocy
z 25 na 26 października. Już 23
października generalny wykonawca rozpoczął prace poza istniejącym pasem drogowym. Termin jest
wcześniejszy niż zakładany. Przyspieszenie wynika z koordynacji
z inwestycją Zarządu Dróg Powiato-

wych, który wiosną przyszłego roku
planuje przebudowę ul. Poznańskiej
w Koziegłowach. Gmina Czerwonak
dostała na te prace doﬁnansowanie.
Ul. Gdyńska jest powiązana z tą inwestycją, bo najpierw należy wybudować w niej m.in. kanalizację deszczową, do której podpięta zostanie
infrastruktura wykonana w ramach
przebudowy ul. Poznańskiej.
Rozbudowa ul. Gdyńskiej podzielona jest na etapy tak, by jak
najbardziej ograniczyć uciążliwości

dla kierowców i mieszkańców. Ul.
Gdyńska ma być przejezdna po jednym pasie w każdą stronę do końca
trwania roku szkolnego. W początkowej fazie przebudowy jedynymi
utrudnieniami dla kierowców na ul.
Gdyńskiej będą: ograniczenie prędkości do 30 km/godz. oraz zakaz
wyprzedzania na całym przebudowywanym odcinku drogi.
Główne prace na ul. Gdyńskiej
toczyć się będą po otwarciu przebudowywanego mostu Lecha.
Na czas prac na ul. Poznańskiej
mieszkańcy tej ulicy kierowani
będą objazdem przez ul. Piaskową,
natomiast piesi będą mogli nadal
bezpiecznie przejść przez remontowaną ulicę. Całkowite zamknięcie
wjazdu na ul. Poznańskiej planowane jest dopiero po 11 listopada.
Z nowej ul. Gdyńskiej będzie
można korzystać już w ostatnim
kwartale 2020 r. Pieniądze na inwestycję pochodzą z budżetu miasta Poznania oraz doﬁnansowania
w wysokości 12,3 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. PIM, RB
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Budowa ul. Folwarcznej zakończona
– To jest bardzo ważna inwestycja,
bo chociaż ma charakter lokalny,
to jednak ma istotne znaczenie dla
komunikacji publicznej w tej części
Poznania. O ten dwukilometrowy
odcinek ulicy Folwarcznej zabiegało wiele osób mieszkających w tym
rejonie Poznania. Chodziło o możliwość szybszego dojazdu do pętli
tramwajowej na Franowie, a szczególnie o skrócenie dojazdu autobusów komunikacji publicznej. To
zachęta nie tylko dla okolicznych
mieszkańców, ale także dla tych
mieszkających poza Poznaniem,
żeby korzystali z komunikacji publicznej – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.
– Przebudowana została cała przestrzeń wokół z udogodnieniami dla
pieszych i rowerzystów. Ważnym
elementem jest też przystanek Kiss
& Ride, dzięki któremu rodzice
mogą zostawić dzieci w miejscu,
z którego same dojdą już kawałek
bezpieczną drogą do szkoły przy ulicy Szpaków. Podczas inwestycji zadbano również o wątki historyczne
– utrwalono wzdłuż ulicy Stalowej
przebieg dawnej Kolei Średzkiej.
Ma to też duże znaczenie dla miłośników historii pojazdów szynowych i też koresponduje z tymi elementami, o które zadbaliśmy przy
okazji budowy parku Rataje oddając
go do użytku rok temu, gdzie także
kolej średzka została w ten sposób
upamiętniona.

Zyskały też inne ulice
Zakończone roboty objęły nie
tylko budowę ul. Folwarcznej, lecz
również rozbudowę ul. Szwajcarskiej (przy zajezdni tramwajowej),
a także ul. Stalowej, Kobylepole,
Piwnej i Reknickiej. W efekcie inwe-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Około 2 kilometrów nowej drogi powstało w ciągu niespełna roku w rejonie Kobylepola i os. Przemysława
w ramach budowy ul. Folwarcznej i związanej z nią przebudowy okolicznego układu drogowego.
Od 1 listopada jeżdżą tutaj także autobusy komunikacji miejskiej

stycji ulice, które do tej pory miały
nawierzchnię gruntową bądź z betonowych płyt – zyskały oświetlenie,
odwodnienie, jezdnię z nawierzchni
bitumicznej, chodniki i drogi rowerowe. Istniejące skrzyżowanie
ulic Piwnej, Stalowej i Kobylepole
przebudowano w bezpieczne rondo.
W ramach nowego układu drogowego wybudowano również drugie
rondo, na połączeniu ulic Stalowej
i Folwarcznej.
Powstały dwa dojścia do os.
Przemysława, zatoki dla autobusów, przejazdy i przejścia kolejowe,
przejścia dla pieszych i rowerzystów
oraz sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w rejonie szkoły
podstawowej przy ul. Szpaków.
W jej rejonie wprowadzono też udogodnienie dla rodziców dowożących
dzieci do szkoły – zatokę postojową typu Kiss&Ride (zatrzymaj się,
wysadź i jedź). Nasadzono nową
zieleń.
Wzdłuż całej trasy przebiegać
będą oświetlone ścieżki rowerowe
i chodniki. Kanalizacja teletechniczna umożliwi w przyszłości montaż
monitoringu miejskiego w tym re-

jonie. Przebudowana została także
sygnalizacja świetlna przy przejeździe przez torowisko na ul. Szwajcarskiej, na zjeździe do zajezdni
tramwajowej. Przy przystanku Franowo, w kierunku ul. Folwarcznej,
postawiono kilkanaście stojaków
dla rowerów.

Dwa miesiące szybciej
– Budowa trwała o niemal dwa
miesiące krócej niż przewidywała
to podpisana w listopadzie ubiegłego roku umowa. Zapisano w niej,
że wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca – spółka
Strabag – ma na jej realizację 13
miesięcy. Staraliśmy się wszyscy,
by mieszkańcy mogli jak najwcześniej korzystać z tak potrzebnego
nowego układu drogowego – mówi
Marcin Gołek, wiceprezes zarządu
Poznańskich Inwestycji Miejskich.
Dzięki koordynacji tej inwestycji z zaplanowanymi działaniami
inwestycyjnymi miejskiej spółki
Aquanet, w ramach tej samej umowy w ul. Kobylepole powstała kanalizacja sanitarna i wodociąg wraz
z przyłączami. Wodociąg zbudowa-

ny został również w ul. Piwnej i Reknickiej. Koszt prac wodno-kanalizacyjnych sięgnął 1,6 mln zł.
Łącznie budowa ul. Folwarcznej
i przebudowa układu drogowego
w tym rejonie kosztowały ok. 33,7
mln zł. Finansowano ją przede
wszystkim ze środków budżetowych
miasta Poznania. Kwotą 3,55 mln zł
realizację inwestycji doﬁnansowała
IKEA.

Dwie linie autobusowe pojadą
ul. Folwarczną
– Przebudowa ul. Folwarcznej
jest ważna nie tylko korzyści komunikacyjnych dla mieszkańców tej
części Poznania, ale przede wszystkim krótszego dojazdu do centrum
miasta transportem publicznym.
Nie ma innej alternatywy jak rozwój
transportu publicznego, zwłaszcza kiedy widzimy ile samochodów
przybyło w ostatnich latach. Tego
się nie da inaczej opanować, jak tylko rozwojem transportu publicznego i preferowania rozwiązań dla autobusów i tramwajów. Jeśli chcemy
ograniczać korki, alternatywą może
być tylko transport publiczny – zaznacza Mariusz Wiśniewski.
Modernizacja ulicy Folwarcznej
umożliwi korzystanie z niej także
przez miejskie autobusy. Dzięki
temu z pętli tramwajowej na Franowie będzie się można przesiąść już
nie tylko na miejskie i podmiejskie
autobusy linii numer 154, 511, 512
i 238 oraz mające duże znaczenie
dla obsługi komunikacyjnej Kobylepola, Zalasewa i Swarzędza linie
numer 155 i 166. Autobusy te rozpoczęły kursowanie po nowej trasie
od 1 listopada.
– Wzrost znaczenia komunikacyjnego węzła na Franowie to dobra

Nowy przebieg linii
autobusowych
• Linia nr 155 Rondo Rataje –
Krzywoustego – Jantar – Brneńska – Milczańska – Bobrzańska
– Żegrze – Chartowo – Dymka
– Szwajcarska – Folwarczna –
Stalowa – Kobylepole – Borówki
– Żywiczna – Swarzędz/Szumana – Swarzędz/Przybylskiego –
Swarzędz/Graniczna – Zalasewo/Planetarna – Zalasewo
Planetarna Szkoła / Zalasewo
Os. Leśne.
• Linia nr 166 Rondo Rataje
– Zamenhofa – Piłsudskiego
– Inﬂancka – Bobrzańska –
Żegrze – Chartowo – Kurlandzka – Szwajcarska – Folwarczna
– Stalowa – Piwna – Browarna
– Światopełka – Warszawska –
Sośnicka – Sarnia – Zieliniec.
informacja i ukłon dla mieszkańców
osiedla Przemysława, którzy od lat
starali się o dogodne połączenie
transportem zbiorowym z tramwajami na Franowie. Teraz tak się stanie – mówi Jan Gosiewski, dyrektor
Zarządu Transportu Miejskiego
w Poznaniu.
Mieszkańcy
Kobylegopola,
a zwłaszcza osiedla Przemysława
poprzez szybkie i wygodne połączenie z pętlą tramwajową Franowo
zyskają możliwość przesiadki na
tramwaj linii nr 1, 16 lub 18. Skorzystają na tym także mieszkańcy
Zielińca, Swarzędza i Zalesewa, dla
których podróż do centrum Poznania komunikacją publiczną będzie
realną alternatywą w porównaniu
z jazdą samochodem. RB

Ulica Kwiatowa w Poznaniu, na
odcinku od ul. Półwiejskiej do ul.
Rybaki, zmieni zupełnie swój charakter. Z zatłoczonej samochodami
przestrzeni stanie się zielonym pieszym traktem.
Nowa ulica Kwiatowa, wolna od
parkujących samochodów, z niestandardowo nasadzoną zielenią to
postulaty uwzględnione w projekcie po przeprowadzonych w maju
tego roku konsultacjach. Zieleń
pojawi się w formie drzew i zieleni
niskiej a jej wprowadzenie w gęstą
śródmiejską zabudowę stanie się
odpowiedzią na zmieniający się
klimat i potrzeby człowieka żyjącego w środowisku miejskim ujęte w kluczowych dokumentach
miasta: Strategii Miasta Poznania
2020+ i Miejskim Planie Adaptacji
do zmian klimatu.
Wprowadzona zieleń nie utrudni

WIZUALIZACJA ZDM

Ulica Kwiatowa – bezpieczna i zielona

dojazdu do posesji, dostaw czy też
ruchu pojazdów ratunkowych. Jej
naprzemienny układ – częściowo
po stronie południowej, częściowo
po stronie północnej – wymusi jednak znaczniej wolniejszy przejazd
samochodów. Tym samym ulica

Kwiatowa zyska cechy tak zwanego
woonerfu – przyjaznej przestrzeni
wypełnionej zielenią z priorytetem
ruchu pieszego. W przestrzeni ulicy znajdzie się także miejsce dla
ogródków gastronomicznych, a jeśli mieszkańcy po oddaniu ulicy do

użytkowania wyrażą takie oczekiwanie – ławek.
Nawierzchnia jezdni ulicy Kwiatowej na odcinku od ul. Rybaki do ul.
Półwiejskiej wykonana zostanie na
wzór tej ostatniej z ciętej kostki granitowej, a chodników z dużych płyt
granitowych uzupełnionych także
granitową kostką ciętą. Przebudowywany odcinek zostanie objęty tak
zwaną strefą zamieszkania z ograniczonym dostępem pojazdów.
Wraz z początkiem przebudowy
ulicy na parkingu buforowym przy
ul. Dolna Wilda udostępnionych
zostanie 30 miejsc parkingowych
dedykowanych mieszkańcom. Będą
z nich mogli skorzystać posiadacze
identyﬁkatora mieszkańca sektora
nr 4 Strefy Płatnego Parkowania.
Początek przebudowy planowany
jest na pierwszy kwartał 2020 roku.
Tymczasem piesi mogą już korzy-

stać z kolejnego wyremontowanego
chodnika po południowej stronie ul.
Kwiatowej – na odcinku od ul. Rybaki do ul. Łąkowej. Zniszczone płytki, a także kostka zostały usunięte,
a w ich miejsce został ułożony jeden
rząd nowych płyt granitowych o wymiarach 120 x 65 cm. Po jego bokach
znalazły się opaski ze staroużytecznej
kostki granitowej łupanej. Chodnik
wygląda obecnie jak ten niedawno
wyremontowany na ul. Rybaki.
Koszt remontu chodnika na ulicy
Kwiatowej wyniósł 155 tysięcy złotych. Środki pochodziły z wpływów
ze Strefy Płatnego Parkowania.
Wspomnieć warto, że rozpoczął
się remont części ulicy Ogrodowej.
Nowa nawierzchnia zostanie ułożona na odcinku od ul. Półwiejskiej
po skrzyżowanie z ul. Krysiewicza.
Będzie wygodniej, ciszej i bardziej
estetycznie. Red
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Nagrodzono ponad 100 uczniów
– Ewenementem na skalę krajową jest
fakt, że za osiągnięcia w nauce nagradzamy również uczniów szkół branżowych, którzy także otrzymają nagrody pieniężne – powiedział Tomasz
Łubiński, wicestarosta poznański.
– Systematyczna praca, wsparcie ze
strony rodziców oraz nauczycieli jak
widać owocują – dodał wicestarosta.
Ponad 100 uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat poznański
otrzymało 30 października Nagrody
Starosty Poznańskiego oraz stypendia Rady Powiatu w Poznaniu.
Tego dnia w sali sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, odbyło
się uroczyste wręczenie stypendiów
uczniom, którzy w ubiegłym roku
szkolnym uzyskali średnią ocen
co najmniej 5,0. Powiat poznański
przeznaczy na ten cel 190 tys. zł.
Każdy stypendysta będzie otrzymywał 250 zł netto miesięcznie w roku
szkolnym 2019/2020.
Szkoła, która wyróżniła się pod
względem liczby stypendystów to
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie.
Aż 19 osób z tej placówki odebrało
stypendia.
Z kolei uczennicą z najwyższą
średnią, bo 5,75, jest Maja Hipś,
z Zespołu Szkół w Kórniku.
REKLAMA

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

W tym roku 210 tysięcy złotych na nagrody i stypendia od powiatu poznańskiego

– Na mój sukces wpłynęły lata
nauki, którą obecnie traktuję jak zabawę. Sprawia mi ona wiele radości
i satysfakcji – powiedziała stypendystka z kórnickiego liceum – Uczę
się dla siebie i dla mojej przyszłości.
Każdy przedmiot jest na swój sposób interesujący, ale najwięcej frajdy sprawia mi nauka matematyki
– dodaje Maja Hipś.
Od kilku już lat starosta poznański przyznaje nagrody młodym
ludziom, którzy odnoszą sukcesy
w sferze naukowej, społecznej czy
kulturalnej. Na nagrody przeznaczono łącznie 22 tys. zł.
Czwórka laureatów wyróżniła się

w konkursach o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim. Nagrody Starosty Poznańskiego przyznane zostały w wysokości od 4000
do 1000 złotych. Jedną z laureatek
jest Róża Prokopowicz z Zespołu
Szkół nr 2 w Swarzędzu za osiągnięcia sportowe w karate tradycyjnym.
Róża wywalczyła m.in. I miejsce
w konkurencji KATA oraz I miejsce w konkurencji KUMITE w Pucharze Europy w Karate Shotokan
w Berlinie.
– To wyróżnienie jest dla mnie
o tyle ważne, że dzięki niej będę
mogła pojechać na przykład na
mistrzostwa świata do Moskwy –

powiedziała wielokrotna laureatka
zawodów karate. – Od 8 lat intensywnie trenuję sztuki walki, które
dają mi wiele satysfakcji. Mimo że
treningi są wymagające, a wyjazdów na zawody bywa sporo, potraﬁę to godzić z nauką w szkole. Choć
na początku nie było to łatwe – dodała.
Za doskonałe wyniki w tenisie
ziemnym nagrodę otrzymał też Mikołaj Lis z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Puszczykowie. Przywiózł brązowy medal z XXV Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Sportach
Letnich – 2019, w tenisie ziemnym,

w grze podwójnej. Jest także właścicielem II. kółka olimpijskiego przyznawanego przez Polski Komitet
Olimpijski zdobywcom pierwszych
trzech miejsc w Ogólnopolskich
Olimpiadach Młodzieży oraz Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych.
Zoﬁa Budzyńska wyróżniona
została za osiągnięcia w jeździectwie. Uczennica Zespołu Szkół nr 2
w Swarzędzu zdobyła złoty medal
w Halowym Pucharze Polski 2018
w Lesznie, złoty medal w Pucharze
Polski w Jakubowicach 2018, srebrny medal w Pucharze Polski w Jakubowicach 2019. W ogólnopolskich
zawodach w Jaszkowie wywalczyła
I miejsce Grand Prix D/E.
– Dzięki zawodom, w których biorę udział, jestem spełniona i wiem,
że chcę to robić. To jest moja pasja –
powiedziała laureatka. – Pieniądze,
które zostały mi przyznane, przeznaczę na sprzęt albo na zawody.
Nagrodę Starosty Poznańskiego odebrał również Jan Mariusz
Modzelewski z Zespołu Szkół nr
2 w Swarzędzu. Wyróżnił się osiągnięciami sportowymi w kolarstwie
szosowym, zdobywając m.in. I miejsce w Finale Pucharu Polski w Koźminku. KG
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Program dla seniorów
Rada Gminy Komorniki przyjęła Politykę Senioralną na lata
2020–2025. To pierwszy tego typu dokument w gminie
Do pracy nad nim wójt Jan Broda
zaprosił przedstawicieli gminnych
środowisk senioralnych. W pracach uczestniczyli także radni oraz
urzędnicy. Specjalny zespół w drodze konsultacji wypracował Politykę Senioralną Gminy Komorniki.
Jej głównym celem jest zapewnianie
warunków do poprawy jakości życia
osób starszych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu ze społeczności.
Potrzeba przygotowania „Programu dla seniorów” narodziła się
z inicjatywy samych seniorów oraz
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Piotra Wiśniewskiego. Wójt niezwłocznie podjął działania, powołując w marcu br. zespół doradczy
ds. polityki senioralnej. Co prawda
Komorniki są gminą bardzo młodą, zamieszkiwaną w większości
przez młode rodziny z dziećmi, to
zamieszkuje ją ok. 3,5 tys. osób
w wieku ponad 60 lat (z czego ponad 2,1 tys. stanowią kobiety). Jest
to środowisko aktywne, chętnie korzystające z życia po zakończeniu
pracy zawodowej. Niektórzy z nich

skupiają się w prężnie działających
na terenie gminy czterech klubach
seniorów.
Zespół rozpoczął swe prace od
diagnozy. W rozmowach z seniorami zdeﬁniowano ich główne problemy, ale także potrzeby i oczekiwania. Do największych z nich
zaliczono wsparcie w organizacji
czasu wolnego seniorów, stworzenie interesującej oferty kulturalnej,
warunków lokalowych do spotkań,
wsparcie w wyjazdach.
Program będzie realizowany
przez grupę podmiotów, które już
od lat współpracują z seniorami:
Gminny Ośrodek Kultury, Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd
Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Bibliotekę Gminną, szkoły
i przedszkola. Do współpracy będą
zapraszane także organizacje pozarządowe, działające na rzecz seniorów. Realizacja Polityki Senioralnej
Gminy Komorniki ﬁnansowana będzie ze środków wewnętrznych oraz
zewnętrznych, pochodzących z programów rządowych i unijnych.

Cele operacyjne uwzględniają działania dedykowane seniorom aktywnym, ale także tym ze
szczególnymi potrzebami. Celem
programu jest aktywizacja osób
starszych, które przez swoją samotność, nieporadność bądź niepełnosprawność spędzają życie głównie
w domu, stroniąc od innych. W kierunkach działań znalazły się m.in
następujące obszary: proﬁlaktyka
zdrowotna, pomoc seniorom ze
specjalnymi potrzebami, promowanie aktywności ruchowej, budowanie relacji międzypokoleniowych, szeroka oferta edukacyjna
i kulturalna, bezpieczeństwo osób
starszych czy włączanie potencjału
seniorów w obszar aktywności społecznej.
Opracowana przez zespół „Polityka Senioralna” została entuzjastycznie przyjęta przez gminne
kluby seniora. Radni również jednogłośnie opowiedzieli się za jej podjęciem. Wójt Jan Broda podziękował
członkom zespołu za wypracowanie
programu. Red

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Inwestycje w Prusinowie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
o przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Strykowie, przy ul. Poznańskiej gm. Stęszew
Dane dotyczące nieruchomości:
Nr
działki

Powierzchnia

Nr K.W.

Położenie

Cena wywoławcza
netto

Wadium

Postąpienie

W Prusinowie zakończone dwie
inwestycje. W ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy Kórnik
2018 powstały: wiata piknikowa,
boisko do gry w streetball, siłownia
zewnętrzna oraz doposażono istnie-

jący plac zabaw. Całość kosztowała
249.690,00 zł brutto.
Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Poznaniu, przy wsparciu
ﬁnansowym miasta i gminy Kórnik
oraz osoby prywatnej, zamontowa-

ło sygnalizację świetlną „All red”
nieopodal świetlicy, na przejściu
dla pieszych przez bardzo obciążoną ruchem samochodowym drogę
2468P.
ŁG

PO1S/
448/20 11.3452ha 00043 ul.Strykowo
Poznańska 8.380.000,00zł 838.000,00zł 83.800,00zł
035/3

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 23%. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 30
stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew,
ul. Poznańska 11– w sali sesyjnej, pok. 23.
Zgodnie z uchwałą nr XII/129/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29.12.2003r w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Woj. Wielkopolskiego nr 21 z dn. 24.02.2004r. część działki o nr ewid. 448/20, znajduje się na obszarze
określonym jako: AG5– tereny działalności gospodarczej; pozostały fragment przedmiotowego terenu – zgodnie
z uchwałą nr XXV/267/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16.05.2017r w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
na obszarze gminy Stęszew, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego z dn. 22.05.2017r.
znajduje się na obszarze określonym jako 4.P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

NASZGLOSPOZNANSKI.PL
I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Stęszew www.steszew.pl . Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 pokój nr 16, tel. 618-197-149, adres e-mail geodeta@steszew.pl

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo:
„Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo

• Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.
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Plac Wiosny Ludów – czas na zmiany
Plac Wiosny Ludów i jego otoczenie odzyskają dawną świetność – miasto Poznań ogłosiło konkurs na
koncepcję architektoniczno-urbanistyczną tego miejsca
Wymagania są wysokie: projekt ma
nawiązywać do historycznej zabudowy i proponować oryginalną zieleń miejską. Konkurs ma charakter
zamknięty – do rywalizacji mogą
stanąć studenci uczelni wyższych
kształcących architektów. Ich zadaniem będzie opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej
samego placu oraz ul. Szkolnej.
– Na polskich uczelniach uczy
się wielu młodych, zdolnych ludzi,
przyszłych architektów – mówi
Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału
Urbanistyki i Architektury. – Nasz
konkurs daje im szansę, by pokazać
swoje możliwości. Liczymy na świeże spojrzenie i kreatywne pomysły,
które pomogą zagospodarować tę
ważną dla całego miasta przestrzeń.
Takie rozwiązanie sprawdziło się
już przy okazji projektowania ulicy
Kościelnej, wierzę, że teraz również
studenci zaproponują oryginalne
koncepcje.
Stworzone przez studentów projekty staną się następnie podstawą
do dalszych prac planistycznych.
Projektując nową zabudowę placu przyszli architekci muszą nawiąREKLAMA

zać do jego historycznego zagospodarowania: zachować odpowiednie
gabaryty i podziały. Dzięki temu
poznaniacy mogą mieć pewność,
że w centrum miasta nie powstanie
żadna ogromna monolityczna zabudowa, która przytłoczyłaby istniejące historyczne budynki.
– Już w średniowieczu plac Wiosny Ludów był miejscem ważnym
dla miasta – podkreśla Bartosz
Guss, zastępca prezydenta Poznania. – Po wielkim pożarze w 1803
roku wytyczono tam nowe ulice,
wzniesiono Hotel Wiedeński, a pod
koniec XIX wieku plac zyskał zwartą zabudowę, która została zniszczona podczas II wojny światowej.
Do naszych czasów zachował się
jednak układ dróg i działek z okresu
20-lecia międzywojennego. Projektując nowy wygląd placu, chcemy
nawiązać do jego bogatej historii.
Nowy plac ma przypominać ten
z międzywojnia: studenckie projekty powinny uwzględnić zastosowanie zwartej zabudowy skupionej wokół placu-rozdroża. Ważne będzie
też stworzenie osi kompozycyjnowidokowej, która ma rozpoczynać

się od ulicy Wysokiej i naprowadzać
na obecnie niezabudowany narożnik Kupca Poznańskiego. Wyznaczać ma ją piesze przejście, które
jest jednym z najważniejszych założeń koncepcyjnych. Jego wejścia
i przebieg mają być dodatkowo podkreślone akcentami architektoniczno-urbanistycznymi na elewacjach
budynków.
To jednak nie koniec wytycznych.
Pl. Wiosny Ludów jest bardzo ważny dla pieszych: znajduje się na
trasie łączącej Stary Rynek z ul.
Półwiejską i Starym Browarem. Ma
też powiązanie z ul. Święty Marcin
i planowanym kulturowym szlakiem
pieszym od zespołu uniwersyteckiego przy alei Niepodległości, poprzez
ul. Taczaka, Taylora, Pasaż Apollo,
ul. Wysoką i Szymańskiego do pl.
Wiosny Ludów.
Dlatego to właśnie o pieszych
w pierwszej kolejności powinni zadbać autorzy projektów. Cały plac
powinien być objęty strefą zamieszkania, a ruch samochodowy ma być
uspokojony. Przy projektowaniu
studenci muszą zadbać o potrzeby
osób z niepełnosprawnościami –

m.in. pamiętać o niskich krawężnikach. Powinni też uwzględnić, że
przy ul. Szkolnej powstaje Centrum
Senioralne – dlatego konieczne są
tam miejsca, w których mogliby
odpocząć seniorzy i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.
– Konsekwentnie zmieniamy centrum miasta na lepsze – podkreśla
Bartosz Guss, zastępca prezydenta
Poznania. – Po rewaloryzacji ulicy
Święty Marcin i pracach na placu
Kolegiackim zmiany na placu Wiosny Ludów są tego kolejnym przykładem. Nie ograniczymy się wyłącznie do tworzenia dokumentów
planistycznych dotyczących tego
miejsca. Chcemy podjąć konkretne
i stanowcze działania zmierzające
do przejęcia części placu. Nie akceptujemy dzisiejszego sposobu
zagospodarowania słynnego narożnika przy Kupcu Poznańskim ani
stosunku właścicieli tego terenu do
przestrzeni publicznej. Myślę, że
w ciągu najbliższego roku uda się
to zmienić, by następnie stworzyć
w centrum Poznania przyjazne pieszym miejsce.
W wytycznych dla młodych ar-

chitektów duży nacisk postawiono
na obecność roślin. Niemal połowa terenu obecnego placu ma być
przestrzenią publiczną. To, jak
konkretnie będzie ona wyglądać,
zależy od autorów koncepcji. Miasto postawiło jednak konkretne
warunki: na placu musi pojawić się
zieleń oraz miejsca do odpoczynku.
Z kolei w ulicach: Szymańskiego,
Wysokiej, Święty Marcin i Szkolnej
powinna być przewidziane wysokie
drzewa i krzewy osiągające co najmniej cztery metry wysokości.
– Studenci otrzymali bardzo
ambitne zadanie, ale jestem przekonana, że sobie z nim doskonale
poradzą – mówi Beata Leszczyńska, prezes zarządu ORPEA Polska,
fundatora nagród w konkursie.
Prace można składać w Wydziale
Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta Poznania do 24 stycznia
2020 r. do godz. 15.30. Wyniki zostaną ogłoszone do końca lutego,
a prace będzie można obejrzeć na
wystawie pokonkursowej. Na najlepszych czekają nagrody ufundowane przez spółkę ORPEA Polska,
o łącznej puli 6 tys. zł brutto. AW

WYDARZENIA

Dotacje na drogi

Dopiewskie Filary
Po raz czwarty gmina Dopiewo zaprasza mieszkańców do zgłaszania
kandydatów do Nagrody Wójta
Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar”.
Kandydatów w trzech kategoriach
„animator”, „ambasador” i „super
– ﬁlar” można zgłaszać do końca
listopada 2019 r. Laureatów wyłoni
Kapituła Konkursowa.
Nagroda „Dopiewski FILAR”
ma charakter honorowy. Została
ustanowiona przez wójta gminy Dopiewo w 2017 r. Jej celem jest wyróżnienie osób, które wyróżniają się
działalnością, dorobkiem i osiągnięciami, przyczyniając się do: integracji środowisk lub sławienia dobrego
imienia gminy Dopiewo, a także
swoją postawą, przedsięwzięciami
i aktywnością mogą być dla innych
wzorem, przykładem, oparciem.
Zgłaszającym może być:
• osoba ﬁzyczna zamieszkująca
na terenie gminy Dopiewo,
• osoba prawna posiadająca siedzibę na terenie gminy Dopiewo,
• ﬁrma z terenu gminy Dopiewo,
• instytucja i organizacja pozarządowa działająca na terenie gminy Dopiewo,
• grupa nieformalna działające na
terenie gminy Dopiewo,
• członkowie Kapituły Konkursu.
Jak zgłaszamy?
• Można przynieść wypełniony
i podpisany formularz zgłoszeniowy
(do pobrania na stronie gminnej)
do Biura Podawczego w Urzędzie
Gminy Dopiewo – w zaklejonej
kopercie, z dopiskiem na kopercie
„Dopiewski FILAR”,
• wysłać pocztą pod adres Urzędu
Gminy Dopiewo,

• e-mailem pod adres: konkurs@
dopiewo.pl – z dopiskiem w tytule
e-maila: „Dopiewski FILAR” (czytelny skan lub zdjęcia wypełnionego
formularza z uzupełnieniami i podpisami).
Wręczenie nagród odbędzie się
na uroczystej gali, podczas „Spotkania Noworocznego Gminy Dopiewo” na początku 2020 r.
Dotychczas „Dopiewskimi Filarami” zostali nagrodzeni w poszczególnych kategoriach:
2019
• „super ﬁlar” – Wojciech Jankowiak, samorządowiec – wicemarszałek województwa wielkopolskiego
• „animator” – Tomasz Napierała, biegacz – twórca „parkrun Dąbrówka”
• „ambasador” – Jacek Jaroszewski, lekarz reprezentacji Polski
w piłce nożnej, ze Skórzewa
2018
• „super ﬁlar” – Józef Brandenburg, biegacz z Dopiewa
• „animator” – ks. Krzysztof Różański, proboszcz paraﬁi w Konarzewie
• „ambasador” – Aldona Latosik,
poetka z Zakrzewa
2017
• „super-ﬁlar” Henryk Walenciak, działacz ruchu rolniczego
• „animator” – ks. Karol Górawski, proboszcz paraﬁi w Dąbrówce
• „ambasador” – Grzegorz Tomczak – poeta, bard i kabareciarz
z Dopiewa
O tym, kto zostanie „Dopiewskim
Filarem” w tej edycji, zadecydują mieszkańcy.
Adam Mendrala

Gmina Dopiewo otrzymała prawie 1 mln zł dotacji
z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Berłowej
w Dąbrówce i ul. Akacjowej w Dopiewie
Oba wnioski znalazły się wśród 131
projektów gmin z Wielkopolski,
które otrzymają rządowe doﬁnansowanie w tym rozdaniu. 89 projektów
zgłoszonych przez samorządy gminne znalazło się na liście rezerwowej.
Atutami wniosków z gminy Dopiewo było przygotowanie zgłoszone
do konkursu dróg do realizacji inwestycji i pełnienie przez nie funkcji dojazdowej do osiedli mieszkaniowych
i terenów inwestycyjnych. Umowy
o doﬁnansowanie zostały podpisane
9 i 28 października w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu. Gminę Dopiewo reprezentowali Adrian Napierała – wójt
gminy Dopiewo i Małgorzata Mazurek – skarbnik gminy.
Planowany termin realizacji to
2020 r. Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinków drogowych
z kostki brukowej o szerokości pięciu

FOT. ARCHIWUM UG
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metrów i długości w sumie około pół
kilometra – ok. 0,3 km na ul. ulicy
Berłowej w Dąbrówce i ok. 0,2 km na
ulicy Akacjowej w Dopiewie. W obu
przypadkach powstanie kanalizacja

deszczowa, zjazdy do posesji i chodnik o szer. ok. 2 m. W Dąbrówce ma
pojawić się oświetlenie i wyniesione
przejście dla pieszych, a w Dopiewie
– progi zwalniające. AM

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.

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.

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

FOT. MICHAŁ JUSKOWIAK

Czego się można nauczyć?

Nowe schronisko
Schronisko dla bezdomnych psów
i kotów za 1,5 mln zł powstaje w Dopiewie przy ul. Trzcielińskiej. Wcześniej istniało jedynie w tym miejscu przytulisko. Oddanie placówki
nastąpi w tym roku. Nowoczesna
infrastruktura zapewni lepsze warunki zwierzętom dotkniętym przez
los, a gminie Dopiewo pozwoli na
oszczędności związane z brakiem konieczności transportowania zwierząt
do schronisk oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów. Budynek schroni-

ska ma powierzchnię 122 m². Na
miejscu jest gabinet zabiegowy, ma
39 boksów dla psów (11 dla psów
dużych i 27 dla małych). Użytkowany
wcześniej przez przytulisko kontener został zaadoptowany dla kotów,
stwarzając im komfortowe warunki
pobytu. Placówka spełnia wszelkie
wymagania określone przepisami dla
tego typu placówek Projekt schroniska został skonsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Fundacją Głosem Zwierząt. AM

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-

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.
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Złote Hipolity: jesteśmy z nich dumni!
Wydarzenie odbyło się 26 października w Sali Lubrańskiego UAM.
Honorowy Patronat nad 19. Galą
Złotych Hipolitów objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr
Andrzej Duda. Patronat medialny
sprawował „Nasz Głos Poznański”.
W gronie laureatów roku 2019
znalazły się takie osobistości jak:
prof. Jan Englert – aktor, reżyser, pedagog, dyrektor artystyczny
Teatru Narodowego w Warszawie; JE ks. bp dr Zdzisław Fortuniak – biskup senior Archidiecezji
Poznańskiej; prof. zw. Józef Garbarczyk – naukowiec, pedagog,
założyciel Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego
w Gnieźnie; prof. zw. Andrzej
Korzeniowski – chemik i towaroznawca, nauczyciel akademicki,
rektor Wyższej Szkoły Logistyki
w Poznaniu; Paweł Kuszczyński –
ekonomista, poeta, długoletni prezes Związku Literatów Polskich Oddziału w Poznaniu; prof. zw. Józef
Petruk – artysta rzeźbiarz, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu oraz TeREKLAMA

FOT. HIERONIM DYMALSKI

NASZ PATRONAT Jeśli ktoś otrzymuje Statuetkę Złotego Hipolita, to znaczy, że jest „kimś” – tak się
mówi o nagrodzie, którą przyznaje Kapituła Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

resa Zarzeczańska-Różańska –
zdobywczyni Kanału La Manche,
wielokrotna mistrzyni i rekordzistka Polski w pływaniu. Wręczono
też Złotego Hipolita przyznanego
w 2018 roku – Katarzynie Gaertner,
wybitnej kompozytorce, autorce
m.in. utworów: „Małgośka” i „Tańczące Eurydyki”.
Galę poprowadził Dominik Górny i uświetnił występ harﬁstki Julii
Ziembińskiej, a o fanfary dla laure-

atów zadbał kwintet instrumentów
dętych blaszanych z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Statuetki „Złotego Hipolita” to
najwyższe wyróżnienia Kapituły
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Laureaci otrzymują również
Godność „Wybitnej Osobistości
Pracy Organicznej”. Pierwszą osobistością, która jako dar, przyjęła
Statuetkę „Złotego Hipolita” była

Jego Świątobliwość Jan Paweł II.
Akt przyjęcia Statuetki nastąpił
w Watykanie, 1 sierpnia 2001 roku.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom za wsparcie ﬁnansowe, dzięki któremu mogła się
odbyć 19. Edycja Złotych Hipolitów. Mecenat główny objęła Lucjana Kuźnicka Tylenda i ﬁrma TFP
Dziećmierowo. Sponsorami byli:
Amica Wronki S.A., Ataner – Poznań; Fawor Spółdzielnia Piekar-

sko-Ciastkarska; Fundacja Zakłady
Kórnickie OPP; Kreisel – Technika
Budowlana; PROMAG S.A.; Sady
Doliny Noteci Henryk Stokłosa;
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Dominik
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Segregujemy coraz lepiej!
Przedsięwzięcie pn. „Segregujesz – nie marnujesz! – upowszechnianie wiedzy ekologicznej mieszkańców
ZM „CZO – Selekt” ze szczególnym naciskiem na nową frakcję bioodpadów – festyny, zajęcia plastyczne,
spektakle” to kolejny projekt realizowany przez związek, doﬁnansowany ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wartość projektu wynosi 80 500 zł, w tym
doﬁnansowanie w wysokości 40 250 zł
Związek Międzygminny „Centrum
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” corocznie pozyskuje środki
na edukację mieszkańców. Programy kieruje do różnych grup społecznych: osób starszych, mieszkańców
wspólnot i spółdzielni, mieszkańców sołectw. Szeroką edukacją obejmuje również najmłodszych mieszkańców, ponieważ to oni właśnie w
dużej mierze wpływają na zachowania dorosłych. Na prowadzonych
zajęciach rozbraja szczerość dzieci,
które ochoczo opowiadają o stosowanych praktykach pozbywania się
odpadów ze swoich domów.
Wszystkie działania edukacyjne
prowadzone przez związek zmierzają do poprawy skuteczności postępowania z odpadami, w tym jakości
segregacji prowadzonej w naszych
domach.
Tegoroczne działania również
mają na celu poszerzenie i usystematyzowanie tej wiedzy, zachęcenie
do zmniejszania ilości odpadów,
także poprzez ich zgniatanie, prawidłowej segregacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowej frakcji
bioodpadów, która zacznie obowiązywać od stycznia 2020 r. Zrealizowane przedsięwzięcie polegało
na równoczesnym prowadzeniu
edukacji mieszkańców w ramach
imprez upowszechniających wiedzę
ekologiczną, kampanii informacyj-

nych. Obejmowało ono publikację
artykułów, rozwieszenie banerów
w Punktach Elektroodpadów, plakatów w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych i gablotach
gminnych, udział w festynach
w gminach członkowskich ze stoiskiem informacyjnym i atrakcjami
dla dzieci (gry i zabawy), przekazanie mieszkańcom materiałów
edukacyjnych w postaci ulotek, naklejek na pojemniki z bioodpadami,
magnesów, naklejek elektrostatycznych i innych. W ramach projektu
przeprowadzone zostały lekcje, zajęcia plastyczne i spektakle teatralne w przedszkolach i szkołach dla
około 3000 dzieci.
ZM „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” corocznie, z powodzeniem, bierze udział
w ogólnopolskim konkursie „Puchar Recyklingu”. Ten rok również
zaowocował zdobyciem nagrody
w kategorii „Złota bela makulatury”
oraz wyróżnieniem w kategorii „Lider zbiórki tworzyw”.
Nowy rok przyniesie znaczne
zmiany w sposobie postępowania
z odpadami w naszych domach.
Wprowadzono już obowiązek segregacji, tym samym nie ma możliwości złożenia deklaracji na oddawanie odpadów zmieszanych.
Mieszkaniec musi segregować
odpady. Każdy właściciel nierucho-

mości, zarządca, administrator,
który nie posiada kompostownika,
ma obowiązek zaopatrzyć nieruchomość w pojemnik brązowy z napisem „BIO” i prowadzić zbiórkę
tych odpadów. Odbiór bioodpadów
odbywał się będzie przez cały rok.
Kolejną nowością jest możliwość
oddawania w PSZOK odpadów
pochodzących z gospodarstw domowych tzw. medycznych, powstających w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie
iniekcji
(insulina,
heparyna)
i z prowadzenia monitoringu substancji we krwi (tzw. paski). Ponadto, z 1 stycznia 2020 r. zaprzestaje
się (w ramach systemu organizowanego przez związek) odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
niezamieszkałych, z uwagi na ustawowe określenie maksymalnych
stawek opłat za pojemniki na poziomie nie pokrywającym kosztów
zagospodarowania odpadów z tych
nieruchomości. Red

Obowiązujące na terenie związku zasady segregacji odpadów.

Tarnowskie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy Tarnowo
Podgórne oraz mieszkańców planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na bezpłatne dyżury specjalistów. Indywidualne konsultacje
organizowane są w Urzędzie Gminy
w bud. C przy ul. {Poznańskiej 94,
pok. 11. Poniżej prezentujemy terminy i tematy konsultacji z księgową, doradcą podatkowym, radcą
prawnym, coachem oraz specjalistą
ds. marketingu. Warto jednak regularnie zaglądać na stronę internetową centrum (www.tcwp.pl), gdyż
oferta bezpłatnych dyżurów doradców stale się poszerza.
– Cieszę się, że propozycje Tarnowskiego Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości spotykają się
z tak dużym zainteresowaniem –
mówi wójt Tarnowa Podgórnego
Tadeusz Czajka. – W odpowiedzi
na sygnały od obecnych i przyszłych
przedsiębiorców centrum organizuje około 20 szkoleń i warsztatów
rocznie, a także cykliczne dyżury
specjalistów i konsultacje, a także

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Specjaliści dla tarnowskiego biznesu

W Tarnowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości odbywają się
również bezpłatne warsztaty, spotkania i seminaria.
stanowi źródło informacji dla biznesu.
Bezpłatne konsultacje odbywają
się regularnie, w wybrane dni miesiąca. W każdy pierwszy i trzeci poniedziałek, w godz. 16.00 – 18.00
można porozmawiać z doradcą
podatkowym. Najczęściej poruszane są tematy z zakresu wyboru
najkorzystniejszej formy opodatkowania, konsekwencji podatkowych
zawieranych umów oraz uzyskać
odpowiedź na pytania, pojawiające

się przy zakładaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej. Najbliższe dyżury doradcy odbędą się 4 i 11
listopada oraz 2 i 16 grudnia.
Na konsultacje tematów księgowych zapraszamy w ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16.00
– 18.00. Pomoc można uzyskać w zakresie wyboru lub zmiany formy opodatkowania, obowiązków ewidencyjnych i podatkowych, w zakresie
podatku dochodowego, ubezpieczeń
społecznych ZUS oraz podatku VAT.

Księgowa pomoże wybrać obowiązki przedsiębiorcy w związku z zatrudnieniem pracownika na umowę
o pracę i umowy cywilnoprawne oraz
zatrudnieniem obcokrajowców. Do
końca roku zaplanowano na dwa dyżury: 25 listopada i 16 grudnia.
Z kolei dyżur radcy prawnego
odbywa się w każdą drugą i czwartą środę miesiąca, w godz. 15.30 –
17.30. W trakcie konsultacji można
uzyskać pomoc w zakresie opiniowania umów i innych dokumentów
w obrocie gospodarczym, analizy
problemów dotyczących prawa
gospodarczego i handlowego oraz
doradztwa w zakresie prawa pracy.
W tym roku dyżury odbędą się 13
i 27 listopada oraz 4 i 18 grudnia.
Jeżeli prowadzisz ﬁrmę i chcesz
rozwijać działania marketingowe,
przyjdź na dyżur specjalisty ds.
marketingu, podczas którego można porozmawiać o tym jak połączyć
on-line i off-line marketing w swojej
ﬁrmie, zainspirować się do nowych
działań oraz przedyskutować sposoby na wcielanie pomysłów w życie.
Przed nami jeszcze dwa terminy

spotkań w tym roku: 25 listopada
i 9 grudnia, a osoby zainteresowane
konsultacjami, proszone są o wcześniejszy kontakt z biurem TCWP.
Polecamy także możliwość udziału w bezpłatnych sesjach coachingowych, które odbywają się co miesiąc,
w wybrany poniedziałek miesiąca
(terminy ustalane są na bieżąco).
Trener odpowiada na wszelkie pytania oraz przeprowadza indywidualną sesję coachingową. Z uwagi na
ograniczenia czasowe oraz w trosce
o komfort uczestników spotkań centrum prosi o wcześniejsze zgłaszanie
udziału w konsultacjach.
Zachęcamy do systematycznego
odwiedzania strony internetowej
Tarnowskiego Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości (www.tcwp.pl)
oraz proﬁlu na Facebooku. Znajdują się tam informacje na temat szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń
dedykowanych
przedsiębiorcom
gminy Tarnowo Podgórne.
Osoby zainteresowane zapraszamy
też do kontaktu telefonicznego (nr tel.
61 8959 242) lub mailowego (kontakt@tarnowo-podgórne.pl). ARz
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Muzeum Regionalne w Stęszewie
przygotowało „Pokaz jesiennego
kiszenia kapusty”. Grupy szkolne
miały okazję przyjrzenia się procesowi ukwaszania oraz spróbowania
własnych sił podczas szatkowania.
Zakiszona kapusta w ceramicznym naczyniu została przeniesiona
w ustronne miejsce. W styczniu
2020 r. traﬁ na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a podczas
28. Finału „stęszewska kiszonka”
będzie jedną z atrakcji, która przyczyni się do ﬁnansowego wsparcia
akcji Jurka Owsiaka. KS

Gminny Dzień Seniora w Stęszewie odbył się 19 października

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Spotkanie w stęszewskiej hali widowiskowo-sportowej stanowiło dobrą
okazję do wspomnień i wspólnych
rozmów. Święto osób starszych
urozmaiciły występy: Zespołu Folklorystycznego „Modrzanki”, Zespołu Śpiewaczego „Wesoła Gromada”,
Chóru „Canticorum” oraz Kapeli
Dudziarskiej „Koźlary”.
Szanownym seniorom życzymy
dużo zdrowia, pogody ducha oraz
czerpania radości z codziennych
chwil. KS

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 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 wykazy do zarządzeń nr 157, 158, 159 dot.
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 597 (Stęszew),
części działki nr 64 (Rybojedzko), działek 70 i 72 (Jeziorki) oraz użyczenia części
działki nr 628 (Będlewo) na rzecz aktualnych użytkowników.
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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FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Kiszonka na WOŚP

Święto Seniorów
w Stęszewie
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Zebrali ponad 7 ton śmieci

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

To o pięć ton więcej w porównaniu do ubiegłorocznej akcji sprzątania świata w gminie Komorniki

Tegoroczna akcja sprzątania świata w gminie Komorniki okazała
się sukcesem. Brały udział prawie
wszystkie sołectwa. Każdy mieszkaniec mógł się przyłączyć i zbierać
śmieci w parkach, terenach leśnych
i na poboczach dróg. Wspólnie zebrano ponad siedem ton śmieci.
To aż o pięć ton więcej w porównaniu do ubiegłego roku.
Akcję sprzątania świata rozpoczęli
już 21 września osadzeni z Aresztu
Śledczego w Poznaniu, którzy oczyścili ul. Grunwaldzką w Plewiskach
na odcinku od ul. Szkolnej w kierunku Głuchowa – droga gruntowa. Od
wielu lat Urząd Gminy Komorniki boryka się z problemem podrzucanych
na tej drodze worków z odpadami
oraz odpadów wielkogabarytowych –
mimo, że Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Plewiskach działa od marca 2016
roku i można odpady wielkogabarytowe dostarczyć bezpłatnie.

W akcji sprzątania
świata w gminie Komorniki brały udział
prawie wszystkie
sołectwa
Tereny w okolicach swoich placówek oświatowych posprzątały również gminne szkoły i przedszkola.
Z odpadami dzielnie i z ogromnym
zaangażowaniem walczyły przedszkolaki, a także uczniowie.
28 września swoją okolicę sprzątali mieszkańcy sołectwa Komorniki. Uczestnicy zebrali się o godz. 10
przy wejściu do lasu przy ul. Stawnej. Niewielką grupę mieszkańców
wsparli radni, sołtys oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Konstantynowa. Do grona dołączyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im.

ulice Jarzębinową, rowy dróg powiatowych oraz okolice stawu.
W Chomęcicach członkowie rady
sołeckiej wraz z mieszkańcami przystąpili do oczyszczania swojej wsi
porządkując ulicę Poznańską, ulicę
Polną oraz okolice szkoły.
6 października sołtys Wir wraz
z Stowarzyszeniem Przyjaciół Wir,
harcerzami oraz mieszkańcami
posprzątali drogę do szkoły, plac
zabaw oraz okolice przystanku przy
sklepie.
Mieszkańcy wsi Łęczyca zadbali
o teren zielony wokół wodospadu na
rzece Wirynce.
W Plewiskach grupa mieszkańców wraz sołtys Małgorzatą Degórską posprzątała teren Parku Podworskiego oraz wokół stawów przy
Domu Kultury Remiza.
Uczestnicy Centrum Integracji
Społecznej posprzątali pobocza ul.
Stawnej oraz Żwirowej w Komornikach.

Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach oraz harcerze z Ośrodka
ZHP Komorniki „Róża Wiatrów”
im. Płk. Andrzeja Kopy. Wspólnie udało się zebrać bardzo dużo
śmieci. Znalezione wręcz „skarby”
zadziwiały wszystkich uczestników
i wszyscy zachodzili w głowę jak te
odpady znalazły się w lesie. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się
nam oczyścić las z m.in. płyt falistych, rur, rurek, kabli, opakowań
spożywczych, szkła, potłuczonych
szyb, wełny mineralnej, pianek,
sprężyn oraz sznurów.
Również 28 września sołtys
Włodzimierz Kwaśniewski wraz
z mieszkańcami wspólnie oczyścili
Szreniawę i Rosnowo, a ilość zebranych odpadów również potraﬁła
zadziwić. Mieszkańcy Szreniawy
posprzątali tereny leśne PWN,
ulicę Nową, Dworcową, Mostową
oraz osiedle Kamieni Szlachetnych.
Mieszkańcy Rosnowa posprzątali

Wszystkie zebrane worki były na
bieżąco odbierane przez pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Komorniki”, transportowane na bazę autobusową i wrzucane
do kontenera o pojemności 17 m3
użyczonego na czas akcji przez ﬁrmę Remondis Sanitech Poznań Sp.
z o.o. Koszty transportu i zagospodarowania odpadów pokrył Związek
Międzygminny CZO – SELEKT
z siedzibą w Czempiniu. Zgodnie
z umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Komorniki
pomiędzy związkiem a ﬁrmą Remondis Sanitech Poznań raz do roku
gmina Komorniki może przeprowadzić akcję sprzątania świata na koszt
w/w związku. Urząd Gminy Komorniki zapewnił worki, rękawiczki oraz
drobny poczęstunek dla uczestników.
Organizatorzy dziękują wszystkim za
wspólne posprzątanie gminy i zapraszają za rok z miejmy nadzieję jeszcze
większą frekwencją. Red

Boisko w Szreniawie

Dzięki udziałowi gminy Komorniki
w ogólnopolskim projekcie „Przestrzeń dla Partycypacji 2”, którego
celem jest wsparcie samorządów
w zaplanowaniu i przeprowadzeniu
konsultacji społecznych dokumentów planistycznych, mieszkańcy
gminy zostali zaangażowani w proces tworzenia planu miejscowego
i mogli mieć wpływ na przyszłość
przestrzeni pomiędzy ulicami Kolejowej, Grunwaldzkiej i Szkolnej
w Plewiskach.
19 października odbyły się
ostatnie spotkania konsultacyjne
dotyczące sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Najpierw mieszkańcy wzięli udział
w spacerze po terenie z urbanistą.
Rozpoczął się on na placu pomiędzy
stawami a Domem Kultury „Remiza”. Następnie uczestnicy ul. Stawną
udali się do parku podworskiego.
Spacer zakończył się w budynku
OSP. Urbanista, zatrzymując się przy
kolejnych punktach na trasie spacerowej, omawiał główne problemy

Zespół do spraw opiniowania wniosków o doﬁnansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu
„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej
EDYCJA 2019”, 10 października, pozytywnie zaopiniował kwotę
1 100 000 zł doﬁnansowania do budowy pełnowymiarowego boiska do
piłki nożnej ze sztuczną trawą, z trybunami, a także budynku pomocniczego z 4 szatniami i sanitariatami
w Szreniawie.
Całość prac obejmie budowę
boiska o wymiarach 72 x 113 m
z polem gry 68 m x105 m pokrytego trawą syntetyczną, utwardzenie
ciągów pieszych i samochodowych,
budowę miejsc parkingowych dla

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Konsultacje w Plewiskach

analizowanego terenu. Dotyczą one
m.in.: rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, miejsc parkingowych, wysokości nowych budynków, lokalizacji zabudowy względem
ul. Stawnej oraz zagospodarowania
terenu wokół stawów i nowej funkcji
zabytkowego dworku.
Następnie mieszkańcy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach projektowych, podczas których
uczestnicy wraz z urbanistami two-

rzyli makietę analizowanego obszaru, jednocześnie szeroko i szczegółowo dyskutując o możliwościach
jego zagospodarowania oraz omawiając pomysły uatrakcyjnienia
terenów wokół stawów. Makieta
stanowi efekt końcowy warsztatów,
przedstawiając wypracowane przez
uczestników rozwiązania.
Władze gminy dziękują mieszkańcom za wzięcie udziału w konsultacjach. Red

samochodów osobowych oraz
miejsc postojowych dla autokarów,
oświetlenie terenu inwestycji, budowę miejsca gromadzenia odpadów
stałych oraz lokalizację obiektów
małej architektury.
Nowy obiekt będzie doskonałym
uzupełnieniem istniejącej już w tym
miejscu bazy sportowej – 4 kortów
tenisowych oraz 2 boisk do koszykówki i 1 boiska do siatkówki. Tym
samym w Szreniawie powstanie
duże centrum sportowo-rekreacyjne, które będzie służyło zarówno
mieszkańcom gminy jak i gościom
ich odwiedzającym. Nowy obiekt
będzie też miejscem do uprawiania
sportu dla zawodników miejscowych klubów, a przez to do rozwoju
sportu lokalnego. Red

REKLAMA? ZADZWOŃ
 691-895-296
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ROZMAITOŚCI

Szatnia na medal

programu jest budowa pozytywnego wizerunku sportu kojarzonego
ze zdrowiem i higieną oraz poprawa warunków ogólnodostępnych
budynków szatniowo-sanitarnych
przy obiektach sportowych na terenie województwa wielkopolskiego.
Sylwia Kowalska

Niepodległość
świętujmy wspólnie
Świętowanie niepodległości w gminie Tarnowo Podgórne rozpocznie
się już 10 listopada. Wtedy w Pałacu
Jankowice odbędzie się koncert pieśni patriotycznych „Wyśpiewać Wolność”. Za sprawą bohaterów tamtej
epoki, otoczenia i wnętrza obiektu,
jak również pieśni patriotycznych,
przeniesiemy się tego wieczora do
czasów II Rzeczpospolitej. Organizatorem wieczoru jest Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy z Lusówka.
Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale
w imieniu organizatorów prosimy
o odebranie darmowych wejściówek, które są dostępne w godzinach
otwarcia pałacu. Szczegóły dostępne
są w jego biurze, na stronie www.palacjankowice.pl oraz pod numerem
telefonu 61 10 10 400.
W Święto Niepodległości, w samo
południe, w kościele pod wezwaniem Serca Pana Jezusa w Tarnowie
Podgórnym zostanie odprawiona
msza św., a po niej nastąpi przemarsz do Parku im. Wojkiewicza.
Tam, przy pomniku, uczestnicy oddadzą hołd wszystkim, którzy oddali życie w walce o wolną ojczyznę.
O godz. 14 rozpocznie się XV
Bieg i Nordic Walking. Start i meta
znajdują się przy Szkole Podstawo-

wej przy ul. Wypoczynkowej w Baranowie. Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Tarnowo
Podgórne Biega.
Natomiast siostry i bracia kurkowi, w myśl swojego hasła „Ćwicz
oko i dłonie w ojczyzny obronie”,
zapraszają na otwarte strzelanie
niepodległościowe. Warto zatem
zajrzeć na strzelnicę Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego przy ul. Zachodniej w Tarnowie Podgórnym
i sprawdzić celność swojego oka.
Zwieńczeniem świętowania będzie Koncert Moniuszkowski, który
rozpocznie się o godz. 18. Na scenie
Centrum Kultury Przeźmierowo
wybrzmią utwory polskiego kompozytora, patrioty rozmiłowanego w polskim folklorze i tradycji,
a wtórować im będzie barwny balet.
Na to wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki, które można nabyć w siedzibie GOK „Sezam” (ul.
Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym), w Domu Kultury w Tarnowie
Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) oraz
w Centrum Kultury Przeźmierowo
(ul. Ogrodowa 13a).
Świętujmy razem. I pamiętajmy
o wywieszeniu biało-czerwonych
ﬂag. ARz

W muzyczny świat
Tarnowskie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych TARSON zaprasza na koncert dedykowany
osobom niepełnosprawnym i ich
rodzinom. Usłyszymy artystów, którzy w sobotę, 16 listopada, w Pałacu
Jankowice (gm. Tarnowo Podgórne) o godz. 17.30 przeniosą słuchaczy w najpiękniejszy, muzyczny
świat. Na scenie wystąpią uczniowie
i nauczyciele Samorządowej Szkoły
Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym, koncert zapowiada się zatem
niezwykle ciekawie.
Zapraszamy wszystkich, w szcze-

gólności osoby niepełnosprawne
z rodzinami i przyjaciółmi – spotkamy się w muzycznym kręgu w Pałacu Jankowice.
Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. ARz

NASZ PATRONAT 29 listopada o godz. 19 w Auli
w Baranowie odbędzie się Gala Finałowa – Charytatywny Bal
Andrzejkowy na rzecz Amelki Branczewskiej
Chęć pomocy przyjaciołom, wiara
w ludzi, niezliczona ilość energii
i zupełnie różne – acz uzupełniające się temperamenty – tak powstał
#AmelkaTeam. Swoim patronatem
honorowym wydarzenie objął Urząd
Gminy w Tarnowie Podgórnym –
tak oto powstał spontaniczny ruch
społeczny #DziałamyLokalnie.
29 listopada o godz. 19 w Auli
w Baranowie odbędzie się Gala
Finałowa – Charytatywny Bal Andrzejkowy na rzecz Amelki Branczewskiej. Amelka zachorowała
na nieuleczalną i niezwykle rzadką
chorobę genetyczną – Leukodystroﬁa Metachromatyczna (MLD).
Amelka była pierwszym dzieckiem
na świecie z tą postacią choroby,
które zostało poddane unikatowemu eksperymentowi medycznemu
– terapii genowej z wykorzystaniem
wirusa HIV.
Jeżeli chcielibyście Państwo wesprzeć rehabilitację Amelki, jak również organizację Balu – Gali Finałowej – zachęcamy do przyłączenia
się. Jednocześnie informujemy, że
Amelka pozostaje pod opieką fundacji, tym samym nie ma żadnych
przeszkód do formalnego uregulowania wsparcia. Więcej na https://
www.facebook.com/AmelkaBranczewska/ Organizatorzy zachęcają
do kontaktu: Małgorzata Wiśniewska: 504 039 648, Anna Zamaria:
606 872 082, Justyna Branczewska:
791 950 980.
Jak zaznacza #AmelkaTeam
tak ogromnych pokładów zaangażowania oraz empatii nie można

zmarnować i zapowiada działania
cykliczne!
„Nasz Głos Poznański” objął wy-

darzenie patronatem medialnym –
zachęcamy i Was do włączenia się
w tą szlachetną inicjatywę. Red

NIE nowotworom u dzieci
Fundacja Ronalda McDonalda
i gmina Tarnowo Podgórne kolejny
raz zapraszają najmłodszych mieszkańców (w wieku od 9 miesięcy do 6
lat) na bezpłatne badania USG. 15
listopada lekarze przyjmować będą
w ambulansie fundacji, który stanie na parkingu przy GKS Tarnovia
przy ul. 23 Października 34 w Tarnowie Podgórnym.
Zapisy będą prowadzone od 4
listopada pod nr tel. 61 8959 204
w godzinach pracy Urzędu Gminy
Tarnowo Podgórne (pn. 8.30-18.00,
wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.3014.00). Przy zgłoszeniu konieczne
jest podanie numeru Karty Mieszkańca dziecka. Liczba miejsc jest
ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń z tym, że pierwszeństwo
mają te dzieci, które dotychczas

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Urząd Miasta i Gminy Kórnik otrzymał wsparcie ﬁnansowe na realizację zadań własnych w dziedzinie
poprawy i rozwoju infrastruktury
sportowej w ramach Programu
„Szatnia na medal”.
Umowa na realizację zadania pn.
„Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym
w Szczodrzykowie” została podpisana
przez burmistrza miasta i gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego oraz
członka zarządu województwa wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego.
W planach jest również inwestycja w zaplecze w Kamionkach.
Program „Szatnia na medal” jest
realizowany przez Departament
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Celem

Bal Charytatywny

nie miały wykonywane badań w ramach współpracy gminy z fundacją.
Udział w badaniach bez rejestracji
nie jest możliwy.
Badanie USG jest bezbolesne

REKLAMA? ZADZWOŃ
 691-895-296

i bezpieczne, trwa ok. 15 – 20 minut.
Po zakończeniu rodzice (opiekunowie) otrzymają wynik oraz w razie
konieczności porady lekarskie.
ARz
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Podziękowanie za wsparcie PSŻ
Sezon żużlowy w 2019 roku dobiegł końca. Na głównych aktorów
sportowych widowisk – żużlowców
– przyszła pora na zasłużony wypoczynek. Kiedy jedni spędzają czas na
upragnionych wakacjach, inni przygotowują się do ciężkiej pracy, aby
przyszły rok był jeszcze lepszy. Najpierw jednak należy podziękować
parterom i kibicom za całosezonowe
wsparcie. Nie inaczej jest w Poznańskim Stowarzyszeniu Żużla.
W poniedziałkowy wieczór, 21
października, w progach restauracji
„The Time”, mieszącej się w kamienicy „Młyńska 12”, obyło się oﬁcjalne zakończenie sezonu żużlowego
w stolicy Wielkopolski. Spotkanie
zorganizowane zostało z myślą o podziękowaniu podmiotom i instytucjom zaangażowanym w rozwój
„czarnego sportu” w Poznaniu za
wsparcie w bieżącym roku. Oprócz
przedstawicieli miasta Poznania,
Polskiego Związku Motorowego
oraz wielu zaprzyjaźnionych ﬁrm,
nie zabrakło również kameralnej
reprezentacji żużlowców, którzy
w tym sezonie startowali z czarnym

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

NASZ PATRONAT 21 października obyło się oﬁcjalne zakończenie sezonu żużlowego w stolicy
Wielkopolski, a pięć dni później piknik „I ty możesz zostać Skorpionem!”

Marcin Nowak – „Skorpion Sezonu
2019”.

Najmłodsi mieli okazję stanąć na podium.

skorpionem na plastronie – Marcina Nowaka, Marcela Kajzera i Marka Lutowicza. Obecny był również
opiekun drużyny Power Duck Iveston PSŻ Poznań Tomasz Bajerski,
dla którego było to oﬁcjalne zakończenie trzyletniej współpracy ze

„Skorpionami”. Warto wspomnieć,
iż każdy z zaproszonych partnerów
klubu otrzymał indywidulane podziękowania, natomiast Marcin Nowak uhonorowany został przez kibiców oryginalną statuetką srebrnego
skorpiona za zwycięstwo w tego-

rocznym plebiscycie na „Skorpiona
Sezonu 2019”.
Pięć dni później, 26 października,
na golęcińskim stadionie zorganizowany został piknik „I ty możesz
zostać Skorpionem!”. Mimo kalendarzowej jesieni, pogoda okazała

się bardzo przychylna organizatorom, co pozytywnie odbiło się na
frekwencji. Dla przybyłych przygotowano wiele atrakcji. Najmłodsi rywalizowali na torze żużlowym w wyścigach rowerowych, natomiast ci
nieco starsi mogli spróbować swych
sił w I Otwartych Mistrzostwach
Poznania w grze w żużlowe kapsle.
Każdy z uczestników rowerowej rywalizacji otrzymał oﬁcjalną „licencję żużlową Małego Skorpiona”,
zaś na najlepszych czekały medale
i maskotki „Golajka”.
Przed fanami żużla w Poznaniu
zaczął się okres oczekiwania nowego sezonu, który rozpocznie się pod
koniec marca przyszłego roku. Teraz jednak nie mniej emocjonujący
czas – rusza „okno transferowe”,
które trwa od początku listopada do
połowy miesiąca. Kogo tym razem
upolują „Skorpiony”?

Michał
Urbaniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Duathlon Żarnowiec – nowa trasa i rekord frekwencji

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

NASZ PATRONAT
26 października odbyła się IV edycja Cross Duathlonu w Żarnowcu.
Piękna, wręcz wiosenna pogoda
przyciągnęła na start 196 uczestników – jak do tej pory najwięcej
w całej czteroletniej historii imprezy. 116 uczestników podjęło się rywalizacji indywidualnej, natomiast
80 osób startowało w dwuosobowych sztafetach.
– W tym roku trasa została wydłużona o cztery km odcinka rowerowego – mówi Marcin Napierała,
dyrektor GOSiR w Dopiewie – organizator zawodów. – Wydłużając trasę
wyrównaliśmy szanse zawodnikom,
których mocniejszą stroną jest jazda
rowerem. Tomasz Konwicki, pomysłodawca trasy, dodaje, że nowa, mała
pętla rowerowa znacznie podniosła
poziom wyścigu oraz uatrakcyjniła
trasę, która i tak posiada niezwykle
trudne jak na nizinną Wielkopolskę
ukształtowanie terenu.
Pierwszy etap to około trzy km
biegu, drugi etap to 16 km na rowerze i na koniec najbardziej wymagający pełen podbiegów trzeci etap,
czyli bieg około 4,5 km.
Ładna pogoda sprawiła, że na
trasie pojawiło się wielu kibiców.
Zawody wygrał w kategorii open
Sylwester Swat ze Skórzewa (czas
1:11:13) drugi był Mateusz Kozinoga z Poznania (1:13:35), trzeci
Krzysztof Śliwa z Częstochowy
(1:14:27).
Wśród kobiet najlepsza okazała się Emilia Korbanek z Poznania
(1:36:02), druga Edyta Swat z Prze-

źmierowa (1:38:23), a podium uzupełniła Aleksandra Libera z Poznania (1:40:40).
W rywalizacji sztafet najlepsi
okazali się: kat 1 „Klopsy” – Iwona
i Aleksandra; kat. 2 „Wściekłe Koty”
– Tomasz i Krystian, kat. 3 „Cytadela
by Night” – Krzysztof i Robert, kat 4
„SIM Dopiewo” – Józef i Paweł.

Medale i nagrody wręczał wójt
gminy Adrian Napierała oraz Paweł Owczarzak sponsor – właściciel
sklepu rowerowego Rower Tramp
ze Skórzewa.
Na uczestników, na mecie czekała gorąca zupa oraz herbata. Słodkościami za symboliczną złotówkę
przeznaczoną na cel charytatywny

częstowała Fundacja Aktywny Stęszew wspierając tym samych rehabilitację małego Dawidka.
Organizatorem zawodów jest
gmina Dopiewo – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Partnerami
strażacy OSP Palędzie i Zakrzewo,
Straż Gminna z Dopiewa, policja
z komisariatu w Dopiewie i Stęsze-

wie, Nadleśnictwo Konstantynowo.
Także: Linea Developer, Mornel.
com, Marago Fit catering dietetyczny z Lubonia, Sklep Rowerowy Rower Tramp, Decathlon Komorniki,
E1 Gokart, e-plecaki.pl z Dąbrowy,
Reka Rubber z Dopiewa. Patronat
medialny – „Nasz Głos Poznański”.
Paulina Nowacka
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