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!

Na granicy Poznania i Plewisk
powstanie węzeł przesiadkowy
i bezkolizyjny przejazd pod torami
kolejowymi, a także kładka nad ulicą
Grunwaldzką. Ogłoszono przetarg,
który wyłoni wykonawcę.
Więcej na Str. 3

Kto
wybuduje
węzeł?
„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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

poznań, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana
Goślina, Opalenica, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne

Wójt zrewanżował się posłowi… STR. 7

Fot. Materiały prasowe
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HAVET Hotel Resort & Spa ★★★★★ | ul. Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno | +48 94 711 36 50 | havethotel.pl
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Temat numeru

Kto wybuduje węzeł przesiadkowy?
Na granicy Poznania i Plewisk powstanie węzeł przesiadkowy i bezkolizyjny przejazd pod torami
kolejowymi, a także kładka nad ulicą Grunwaldzką. Ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę

fot. materiały prasowe

Na granicy Poznania i Plewisk powstanie węzeł przesiadkowy z bezkolizyjnym przejazdem pod torami
kolejowymi. Wszczęto procedurę
przetargową, która wyłoni wykonawcę zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka. Inwestycja jest realizowana ze wsparciem
funduszy unijnych.
Ul. Grunwaldzką przecina mocno
obciążona linia kolejowa E20 łącząca Warszawę z Berlinem, dlatego
przejazd przez tory jest bardzo często zamykany.

Zyskają pasażerowie i kierowcy

– Opuszczone zapory nie będą
już problemem po budowie wiaduktu kolejowego i pogłębieniu
drogi tak, byśmy mogli bezkolizyjnie jeździć i przechodzić pod torami. Przy stacji kolejowej Poznań
Junikowo powstanie pętla autobusowa z parkingiem dla podróżnych. Pasażerowie zyskają więc
wygodną możliwość przesiadek
dzięki połączeniu różnych środków
transportu: pociągu, autobusu,
samochodu, czy roweru – mówi
Marcin Gołek, wiceprezes zarządu
spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.
REKLAMA

Pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę
pomiędzy pociągami i autobusami
w systemie „drzwi w drzwi”. Uzupełnieniem węzła będzie parking
typu „parkuj i jedź” oraz miejsca
dla rowerów. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Na ul. Grunwaldzkiej na odcinku
od ul. Twardogórskiej do ul. Woł-

czyńskiej powstanie ok. kilometrowa droga z chodnikami i ścieżkami
rowerowymi. Wykonawca wraz z
planowaną budową wiaduktu kolejowego w ciągu linii E20 przebuduje
również torowisko kolejowe wraz z
siecią trakcyjną, co zostało uzgodnione ze spółką PKP PLK.
Inwestycja obejmuje budowę lub
rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego wraz z infrastruk-

turą towarzyszącą, jak drogi, ścieżki
rowerowe, chodniki, zjazdy, zatoki
i przystanki autobusowe, miejsca
postojowe oraz parking wraz z układem dróg dojazdowych. Pasażerowie komunikacji publicznej będą
mogli czekać na swój autobus czy
pociąg w nowej poczekalni albo pod
wiatami peronowymi. Piesi i rowerzyści zyskają także nową kładkę w
rejonie wiaduktu, która powstanie
nad ul. Grunwaldzką. W planach
jest także budowa windy oraz schodów.
W ramach zadania planuje się
przebudowę elementów infrastruktury technicznej, jak kanalizacji
deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznych i kanału
technologicznego. Uzupełnieniem
inwestycji będzie nowe zagospodarowanie terenu zielenią i małą
architekturą (ławkami, koszami na
śmieci).

Węzeł współpracy

Budowa zintegrowanego węzła
transportowego jest możliwa dzięki
współpracy miasta Poznań z władzami powiatu poznańskiego oraz
gminy Komorniki. W październiku
2019 r. wszystkie trzy strony zawar-

ły porozumienie o partnerstwie na
rzecz realizacji inwestycji. Poznań
pełni rolę partnera wiodącego w
staraniach o dofinansowanie unijne - przyznane pod koniec 2019 r.
wsparcie to ponad 66 mln zł. Pozostałe koszty zostaną pokryte przez
miasto, powiat i gminę zgodnie z
ustalonym udziałem procentowym.
Starostwo Poznańskie powierzyło
miastu przebudowę dróg powiatowych w ramach tej inwestycji, a
gmina Komorniki - budowę infrastruktury parkingowej na jej terenie.
Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca poprowadzi
inwestycję w trybie „zaprojektuj i
wybuduj”. Zajmie się więc realizacją prac projektowych polegających
m.in. na sporządzeniu projektu budowlanego, wykonawczego, kosztorysu, a także pozyskaniem decyzji,
zezwoleń itp., w tym pozwolenia na
użytkowanie.
Wybrany wykonawca będzie miał
maksymalnie rok na opracowanie
projektu budowlanego wraz z uzyskaniem kompletu decyzji budowlanych. Inwestycja będzie mogła się
rozpocząć w przyszłym roku, natomiast zakończenie robót planowane
jest na 2023 r. RB, PIM
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Krótko z powiatu

Kolejny raz na podium

Powiat poznański wśród najbardziej gospodarnych samorządów w Polsce

Fot. Starostwo Powiatowe

„Jakość i styl pracy
dla mieszkańców
stawia nas
w samorządowej
czołówce”

Na zdjęciu jedna z pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu.

Fot. Starostwo Powiatowe

Droga Zalasewo - Kleszczewo.

Azbest: jeszcze tylko
dwa dni na dotację

Objazdem nawet przez pół roku?

dzającym własność budynku, należy
wysłać do urzędu gminy, na terenie
której położona jest nieruchomość.
Program skierowany jest do
mieszkańców naszego powiatu,
a nie podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą. Środki
na ten cel pochodzą z Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, budżetów gmin, a także
powiatu poznańskiego. KK

fot. materiały prasowe

Tylko do 15 lipca mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą składać
wnioski o udział w programie likwidacji azbestu i wyrobów azbestowych. Wszystkie koszty związane
z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem materiałów tego typu zostaną pokryte przez
samorząd. Od 2006 roku powiat wydał na ten cel ponad 6 milionów zł.
Z wielu powodów, w tym także ze
względu na właściwości rakotwórcze, azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.
Negatywnie wpływa także na środowisko, a jego obecność w otoczeniu
to poważny problem. Dlatego już
14 lat temu powiat poznański zainicjował program dopłat, który pozwala osobom prywatnym usunąć
ze swoich posesji materiały zawierające niebezpieczne związki.
Wnioski można składać w urzędach gmin do 15 lipca. Na stronie
internetowej www.bip.powiat.poznan.pl, w zakładce „Środowisko”,
na podstronie „Azbest” znajdują
się odpowiednie druki. Wypełniony
wniosek, wraz dokumentem stwier-

kompetentnych działań radnych,
którzy decydują o kierunku rozwoju „małej ojczyzny” – powiedział
Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów.
Jednym ze wskaźników oceny
w rankingu jest udział środków
europejskich w wydatkach samorządowych. Powiat poznański
w ostatnich latach wyróżniał się na
tle innych powiatów inwestycjami
zrealizowanymi z dotacji unijnych.
– Przez minione lata zainwestowaliśmy w oświatę, drogi, zdrowie
czy ekologię ponad 120 mln zł,
które pozyskaliśmy z Unii Europejskiej. Nie ma praktycznie branży,
w którą nie ulokowalibyśmy unijnych środków. Bez tych pieniędzy

marzenia i plany budowy silnego
powiatu zostałby w naszych głowach i, co najwyżej, na papierze –
ocenił Jan Grabkowski.
Wśród inwestycji, które w ubiegłym czasie otrzymały unijne dofinansowania znalazły się: Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – Szkoła w Murowanej
Goślinie czy Centrum Kształcenia
Zawodowego w Swarzędzu. Wsparcie finansowe z Unii Europejskiej
przeznaczono też na przebudowę
drogi Zalasewo - Kleszczewo.
W grupie 314 powiatów ziemskich liderami tegorocznego Rankingu Finansowego okazały się:
powiat wrocławski (woj. dolnośląskie), powiat poznański (woj. wielkopolskie) i powiat bielski (woj. śląskie). Spośród 235 gmin miejskich
najlepsze wyniki uzyskały: Józefów
(woj. mazowieckie), Puszczykowo
(woj. wielkopolskie) i Podkowa Leśna (woj. mazowieckie).
Nagrody dla zwycięzców wręczone zostaną w czasie VI Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w grudniu w Karpaczu. JF

Kierowcy z Murowanej Gośliny
zmuszeni są korzystać z objazdu
ulicami Kolejową, Polną i Gnieźnieńską. Wszystko to ma związek
z trwającą od kilku tygodni budową nowego wiaduktu nad torami
kolejowymi. Stary był w tak złym
stanie technicznym, że samorząd
powiatowy podjął decyzję o jego
rozbiórce.
Dotychczas ruch na moście odbywał się wahadłowo. Przejazd
był bowiem zbyt wąski, aby samochody mogły się poruszać w obu
kierunkach. Pod koniec czerwca
przeprawa została zamknięta. Wyznaczono objazd, który obowiązywać ma do zakończenia robót.
Zmiany w organizacji ruchu to
dla wielu osób spore utrudnienie.
Wiadukt pełnił bowiem strategiczną funkcję, łącząc wschodnią
i zachodnią część Murowanej Gośliny. Była to też główna droga dojazdowa do centrum miasta, gdzie
znajdują się budynki użyteczności publicznej, jak urząd miasta
i gminy, poczta, policja, przychodnie lekarskie czy ośrodek kultury.
Właśnie dlatego inwestycja ta jest
tak bardzo potrzebna, zwłaszcza,
że wiadukt będzie nowoczesny

fot. materiały prasowe

Zajmując drugie miejsce w III edycji
Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego za rok 2019, nasz
powiat po raz kolejny znalazł się
w czołówce najlepszych JST w Polsce.
Ranking jest opracowaniem, które obejmuje wszystkie samorządy w
kraju. To kompleksowy, apolityczny
i obiektywny dokument, mierzony
najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi, obrazujący kondycję
finansową. Adresowany jest do
trzech głównych grup odbiorców:
samorządowców, w celu wymiany
doświadczeń i dobrych praktyk,
przedsiębiorców, aby mogli poznać
gminy, w których dobrze ulokują
pieniądze oraz do mieszkańców
mogących sprawdzić, jak gospodarują ich włodarze.
– Po 20 latach budowania powiatu poznańskiego, jego silnej pozycji
na samorządowej mapie naszego
kraju, miło jest otrzymać wyróżnienie, które dowodzi, że nie zwalniamy tempa – powiedział Jan Grabkowski, starosta poznański.
Ekonomiści, pod kierunkiem
prof. dr hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów
Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przeanalizowali finanse 2790 polskich gmin,
miast i powiatów. Badali sposób
gospodarowania pieniędzmi, bazując na oficjalnych sprawozdaniach
finansowych przekazanych przez
Regionalną Izbę Obrachunkową.
– To duże wyróżnienie, ale przede
wszystkim obiektywna ocena wysokiej jakości prac władz i urzędników
samorządowych oraz potwierdzenie

i znacznie poprawi komfort oraz
bezpieczeństwo jazdy.
Jak podkreśla Jan Grabkowski, starosta poznański, będzie
to konstrukcja w zupełnie innym
standardzie. Wybudowane zostaną dwa 4-metrowe pasy ruchu.
Z jednej strony powstanie ścieżka
rowerowa, z drugiej – chodnik, nie
tylko na samym wiadukcie, ale i na
dojazdach do niego. Prace potrwają do końca roku. Koszt inwestycji
to około 9 mln zł. Powiat poznański otrzymał ponad 3,8 mln zł do-

finansowania w ramach rezerwy
subwencji ogólnej.
KK

W pigułce
• koszt inwestycji – ok. 9 mln zł
• wysokość dofinansowania –
3,8 mln zł
• 4-metrowe pasy ruchu
• ścieżka rowerowa
• chodnik
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Samorządowcy jednym głosem
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Zostali na nią zaproszeni przedstawiciele samorządów z całej Wielkopolski, a także prezydenci z dużych
ośrodków aglomeracyjnych w kraju. Debata skupiła się na ważnych
wydarzeniach ostatnich miesięcy
i na ich konsekwencjach dla działalności jednostek samorządu terytorialnego. Rozmawiano m.in. na
temat pandemii koronawirusa oraz
jej wpływu na kondycję firm. Pogorszenie się sytuacji gospodarczej
przełożyło się m.in. na niższe wpływy do budżetów miast, gmin czy powiatów. W tym kontekście mówiono
też o ustawach związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii,
również mającym duży wpływ na
samorządowe finanse.
– W trakcie debaty poruszono
temat drugiej tury wyborów prezydenckich. Samorządowcy zebrani
w Poznań Congres Center jednoznacznie zadeklarowali poparcie
dla kandydatury Rafała Trzaskowskiego. – Obecne wybory można
porównać do tych z 1989 roku. To
może być ostatnia szansa, aby uratować samorządy. A to w dużej mierze właśnie dzięki nim Polska tak
dobrze się rozwijała przez minione
REKLAMA

Fot. Materiały Prasowe

„Przyszłość samorządów wobec wyzwań roku 2020” – taki tytuł nosiła debata zorganizowana przez
Stowarzyszenie Metropolia Poznań, która odbyła się w Poznań Congres Center

lata – mówił starosta poznański, Jan
Grabkowski, będący jednocześnie
wiceprezesem Metropolii Poznań.
– Rafał Trzaskowski rozumie
samorząd i gwarantuje jego dalsze
funkcjonowanie w obecnej formule
– dodał Jacek Jaśkowiak, prezydenta Miasta Poznań oraz prezes Metropolii Poznań. – Samorządowcy,

niezależnie od poglądów politycznych, myślą i mówią dzisiaj to samo
– podkreślał Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia i członek Rady Unii
Metropolii Polskich.
– Mówimy jednym głosem i pomagamy sobie nawzajem. Zawsze
też znajdujemy wspólny język. Taka
solidarność przynosi dobre efekty –

powiedział z kolei Jacek Karnowski,
prezydent Sopotu i współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i
Samorządu.
W spotkaniu uczestniczyli także
m.in. Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i prezes Zarządu
Unii Metropolii Polskich, a także
burmistrzowie i wójtowie gmin po-

wiatu poznańskiego, m.in. Andrzej
Balcerek (Puszczykowo), Jan Broda
(Komorniki), Tadeusz Czajka (Tarnowo Podgórne), Bartosz Derech
(Rokietnica), Dariusz Urbański
(Murowana Goślina), Włodzimierz
Pinczak (Stęszew), Marian Szkudlarek (Swarzędz), Grzegorz Wojtera (Suchy Las). TS
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Rachunek dla rządu PiS

Statuetki
Złote Pióra

Statuetki Złote Pióra wręczane są
co roku uczniom z terenu miasta
i gminy Buk, którzy zdobyli na zakończenie danego roku szkolnego
najwyższą średnią ocen. 3 lipca odbyło się uroczyste wręczenie nagród
i dyplomów z rąk burmistrza Pawła
Adama.
W tegorocznej edycji wyróżnionych zostało 12 uczniów, w tym
czworo absolwentów. Najwyższą
możliwą średnią, 6.0, osiągnęła
uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Dobieżynie.
Gratulujemy tak wyjątkowych
osiągnięć! ZS

Burmistrz miasta i gminy Stęszew
Włodzimierz Pinczak dołączył do
akcji, którą zapoczątkował włodarz Chodzieży Jacek Gursz. Otóż
przed paru dniami premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w
Wielkopolsce wręczał samorządowcom efektownie wyglądające czeki
Funduszu Inwestycji Lokalnych,
który formalnie nadal nie istnieje.
Burmistrz Chodzieży miał dla niego
podobną niespodziankę – rachunek
na kwotę, o którą zlecone przez rząd
zadania uszczupliły budżet miasta.
Według wyliczeń J. Gursza, z powodu kosztów, ponoszonych przez
miasto w związku z dodatkowymi
zadaniami narzucanymi samorządom przez rząd w 2019 roku z budżetu Chodzieży „ubyły” w ten sposób ponad 4 miliony złotych.
Burmistrz miasta i gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak w miniony piątek też wystawił rachunek
rządowi PiS.
– Z uwagi na liczne pytania z Państwa strony w sprawie przeznaczenia kwoty 2 033 477, którą prezentowaliśmy na symbolicznym czeku
przekazanym nam przed kilkoma
dniami przez posła Bartłomieja
Wróblewskiego, pragnę zauważyć,
że jest to tylko kartonik, który nie
ma pokrycia w żadnych przepisach
– napisał w mediach społecznościowych burmistrz Stęszewa. – O
ile się takowe pojawią, to gmina

Fot. materiały prasowe

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Poseł PiS wręcza samorządowcom czeki od rządu. – Jest to tylko kartonik, który nie ma
pokrycia w żadnych przepisach – uważa burmistrz Stęszewa Włodzimierz Pinczak

Burmistrz Stęszewa Włodzimierz Pinczak wystawił rachunek rządowi PiS.

Z budżetu
gminy Stęszew
„ubyło” ponad
5 milionów złotych

z pewnością będzie się domagała
realizacji tego czeku, by chociaż
w części zrekompensować skutki
zmian w przepisach, powodujące
utracenie dochodów. Ze względu na
ogromny szum medialny związany
z przekazywaniem tych kartoników samorządom, pragnę Państwu

uzmysłowić, że gmina Stęszew w
wyniku działań rządu poniosła stratę w wysokości 5 169 000 zł (biorąc
pod uwagę tylko niedoszacowaną
subwencję oświatową i zmiany podatku PIT).Pozostawiam to bez komentarza, poddając to pod ocenę,
Wam Drodzy Mieszkańcy. Red

REKLAMA
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Wójt zrewanżował się posłowi
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W miniony czwartek poseł PiS Bartłomiej Wróblewski przyjechał do
Tarnowa Podgórnego, by wręczyć
„czek” z kwotą 3,87 mln zł, obiecaną w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Wójt Tadeusz
Czajka zrewanżował się… rachunkiem dla rządu na kwotę 14 mln
zł, stanowiącą wysokość dochodów
utraconych przez gminę Tarnowo
Podgórne na skutek decyzji rządu w
latach 2019-2020.
Na kwotę utraconych dochodów
składają się:
a 4 mln zł – obiecane, ale nie
przyznane rządowe dofinansowanie na budowę obwodnicy Tarnowa
Podgórnego,
a 6 mln zł, wynikające z obniżenia dochodów gminy na skutek
zmian w prawie podatkowych,
a 4 mln zł – brakująca kwota
dopłacana z budżetu gminy do wynagrodzeń dla nauczycieli gminy
(decyzję o podwyżkach płac podjął
rząd, ale nie przekazał samorządom
wystarczających środków).
Co więcej, kwota 14 mln zł nie zawiera kosztów ponoszonych przez
gminę Tarnowo Podgórne na wprowadzanie odgórnych obostrzeń i
REKLAMA

Fot. Materiały prasowe

Poseł PiS chciał dać czek. Wójt gminy Tarnowo Podgórne wystawił mu rachunek

restrykcji związanych z koronawirusem – te zostaną podsumowane po
ustąpieniu pandemii. Jak podkreślił
wójt za tę kwotę w gminie można co
najmniej:
a wybudować ul. Rolną i ul. Zbożową w Tarnowie Podgórnym,
a wybudować ul. Olszynową i ul.
Sosnową w Przeźmierowie,
a kupić grunt pod Szkołę Podstawową w Lusówku (jej wybudowanie
jest bardzo oczekiwane przez mieszkańców),
a wybudować ścieżki rowerowe
w Górze i Kokoszczynie,
a wybudować kolejne ulice w Lusowie.
Z kolei poseł Bartłomiej Wróblewski zapowiedział, że o obiecaną
przez rząd kwotę z „czeku” będzie
można się ubiegać po wyborach, ma
to być uzupełnienie luki budżetowej
powstałej na skutek pandemii.
Wójt określił przyniesiony „czek”
jako kawałek tektury bez pokrycia,
uzasadniając tym, że kwota jest
wyliczona przez rząd na podstawie
ustawy dopiero procedowanej w
Sejmie i Senacie RP. Wójt „czeku”
nie przyjął, podobnie poseł nie przyjął rachunku… ARz
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Gmina Kostrzyn

Słodka Mila

Nowy wóz OSP Brzeźno

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie zostanie wyposażona w nowy
pojazd ratowniczo-gaśniczy: Mercedes-Benz Atego. Wartość zakupu
po przetargu to 875 760 złotych, z
czego 260 000 pochodzi ze środków Komendy Głównej Państwowej

Straży Pożarnej, 200 000 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a
pozostała kwota 415 760 z budżetu
gminy Kostrzyn. Termin dostawy
sprzętu to 30.09.2020.
ŁS

Po emocjach związanych z VIII
Kurdeszową (Za)Dyszką czas na
uruchomienie drugiego biegu wirtualnego - Słodkiej Mili, która miała
odbyć się 21 marca w Sannikach.
Dystans i cel główny biegu pozostają bez zmian! Ale trasę wybrać mogą Państwo samodzielnie!
Wszystkie pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na walkę
z chorobą małego mieszkańca gminy Kostrzyn - Krzysia Orlikowskiego!
Dystans dla osoby dorosłej to minimum 1,6 km, dystans dla dzieci:
min. 200 m. Co zrobić, żeby wystartować? W pierwszej kolejności
wnieść opłatę startową min. 30,00
zł (dorośli), min. 15 zł (dzieci) na

Fot. Monika Szał

Fot. UM Kostrzyn

1 lipca wystartował kolejny bieg wirtualny w gminie Kostrzyn!
konto Fundacji Avalon: 62 1600
1286 0003 0031 8642 6001, tytuł
przelewu Orlikowski11919, następnie przebiec wyznaczony dystans,
a po zakończeniu biegu przesłać
mailowo
(sport@kostrzyn.wlkp.
pl) następujące informacje: zdjęcie
z numerem startowym uczestnika
z trasy biegu, zrzut ekranu z trasy
biegu z aplikacji mobilne, oświadczenie dotyczące biegu (osoby pełnoletnie), zgoda opiekuna (osoby
niepełnoletnie),
potwierdzenie
wykonania przelewu. Medale można odebrać w Biurze Podawczym
Urzędu Miejskiego w Kostrzynie po
otrzymaniu maila zwrotnego z adresu sport@kostrzyn.wlkp.pl. Limit
uczestników: 200 osób. ŁS

190 osób w wirtualnej W Kostrzynie powstaje kościół
(Za)Dyszce!

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Do 30 czerwca trwały wirtualne
zmagania w ósmej edycji Kurdeszowej (Za)Dyszki, która w tym roku z
racji epidemii koronawirusa odbyła
się jedynie w sposób wirtualny. 121
osób z uczestników stanowili mężczyźni, a 69 kobiety. 105 biegaczy
wybrało dystans pięciu kilometrów,

a 85 przebiegło dłuższą dziesięciokilometrową trasę. W biegu licznie
uczestniczyli mieszkańcy gminy Kostrzyn, którzy stanowili 45% wszystkich zawodników. Organizatorzy
dziękują wszystkim, którzy wzięli
udział w wirtualnej edycji biegu!
ŁS

Fot. Łukasz Szał

29 czerwca, w imieniny patronów
kościoła farnego Piotra i Pawła,
rozpoczęła się budowa kościoła
parafialnego pw. bł. Jolanty w Kostrzynie. W tym roku planowane są
prace na poziomie „zero” związane
z budową fundamentów, ławy posadzkowej oraz instalacji ziemnych.
Postępy budowy na bieżąco śledzić
można na stronie internetowej oraz
Facebooku parafii.
ŁS

Obóz bramkarski

O 28 czerwca do 3 lipca odbył się
letni obóz bramkarski organizowany przez kostrzyńską Akademię
Bramkarską Number 1, a miejscem
pobytu tradycyjnie było Centrum
Turystyczno Sportowe w Nowej Rudzie.
Była to trzeci edycja, a pierwszy
obóz odbył się w 2018r. Tym razem
na szlifowanie swojej formy wybrała
się rekordowa liczba 17 bramkarzy
oraz czterech trenerów. Zawodnicy

zostali podzieleni na cztery grupy
szkoleniowe ze względu na wiek
oraz posiadane umiejętności.
W tym roku oprócz treningów
typowo bramkarskich, za które odpowiadali trener Artur Chmiel oraz
Adrian Pruszyński, Akademia zorganizowała również treningi motoryczne pod okiem trenera Patryka
Purcela oraz trening techniki gry
nogami, za które odpowiadał trener
Krystian Dukarski.

Obóz dziennie obejmował dwie
jednostki treningowe oraz basen.
– Każdy z zawodników dał z
siebie 100% i z pewnością ta praca będzie dostarczać pozytywne
wyniki – podsumował organizator
oraz trener Artur Chmiel. Akademia Bramkarska Number 1 dziękuje wszystkim partnerom oraz
sponsorom za pomoc w organizacji.
AC

Nowe nasadzenia

dzono 61 klonów polnych „Elsrijk”
oraz 400 krzewów róż. W przyszłości ulica rozkwitnie na różowo.
MK

Fot. Artur Chmiel

Ulica Krzywoustego w Kostrzynie
zyskała zielony blask. Wolne przestrzenie wzdłuż ulicy zostały zagospodarowane: posiano trawę, posa-

Na szlifowanie swojej formy wybrała się rekordowa liczba 17 bramkarzy.
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Gmina Czerwonak

Zainwestuj w gminie Czerwonak!
Gmina Czerwonak – miejsce, w którym warto mieszkać, pracować i inwestować!

Teren inwestycyjny w Bolechowie przeznaczony pod handel, usługi i produkcję.

Teren inwestycyjny w Bolechowie przeznaczony pod usługi i produkcję.

Węzeł przesiadkowy w Czerwonaku.

Fot. materiały prasowe

Zespół pałacowo - parkowy w Owińskach.

Standardy obsługi inwestora

Założenie nowej firmy czy rozwój
dotychczasowej działalności gospodarczej wymagają od przedsiębiorcy wielu działań związanych
m.in. z pozyskaniem finansowania,
zatrudnieniem pracowników czy
znalezieniem odpowiedniego miejsca na prowadzenie działalności.
Wybierając odpowiedni grunt inwestor powinien wziąć pod uwagę nie
tylko czynniki wpływające na atrakcyjność nieruchomości, jak jej położenie, dostępność infrastruktury
technicznej, przeznaczenie w miejscowym planie czy dostępne połączenia komunikacyjne. Powinien
również uwzględnić potencjał danej
miejscowości oraz wsparcie, na jakie może liczyć ze strony gminy, na
terenie której zamierza prowadzić
działalność. Dobrze przygotowany
grunt, zachęty inwestycyjne oraz
profesjonalna obsługa inwestora
to standardy, które powodują, że
proces inwestycyjny może przebiec
sprawnie i bez przykrych niespodzianek.

Atrakcyjne tereny inwestycyjne

Właśnie na takie warunki może liczyć inwestor, który zdecyduje się
ulokować swój biznes w gminie

Czerwonak. Dysponuje ona ofertą
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w północnej
części gminy (w miejscowościach
Bolechowo i Szlachęcin), przy drodze wojewódzkiej nr 196, w sąsiedztwie Murowanej Gośliny. Tereny te
mają zagwarantowany dostęp do
mediów oraz przeznaczone są pod
zabudowę handlową i usługową,
produkcję oraz aktywizację gospodarczą. Przeznaczony na sprzedaż
jest także zespół pałacowy w Owińskach - perełka architektoniczna
okolicy, w której po odrestaurowaniu może zostać zlokalizowana
działalność o charakterze usługowym.

Zwolnienia podatkowe

Gmina oferuje zwolnienia podatkowe dla inwestorów realizujących
nową inwestycję i tworzących 20
lub więcej nowych miejsc pracy.
Mogą się oni ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości
na okres 2 - 4 lat. Lokalizacja terenów inwestycyjnych na obszarze
Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej umożliwia
przedsiębiorcom rozpoczynającym
na tym terenie nowe projekty inwestycyjne otrzymanie zwolnienia

z podatku dochodowego (CIT lub
PIT) w ramach regionalnej pomocy
publicznej.

Sprawna komunikacja
drogowa, kolejowa i autobusowa

Doskonała komunikacja jest kolejnym atutem gminy Czerwonak. Sieć
połączeń drogowych i kolejowych
łączy Czerwonak ze stolicą Wielkopolski oraz sąsiednimi gminami
i powiatami. Przez gminę biegnie
droga wojewódzka nr 196 łącząca
Poznań z Wągrowcem, a równolegle do niej położona jest ważna
linia kolejowa, wraz z nowoczesnymi węzłami przesiadkowymi w
Czerwonaku, Czerwonaku Osiedle,
Owińskach i Bolechowie. Gmina
posiada także dobre połączenia krajowe - droga krajowa nr 92 jest oddalona o ok. 10 km, a autostrada A2
o ok. 20 km.

Doskonale wykształcona
kadra pracownicza

Gminę Czerwonak zamieszkuje ponad 26 tysięcy osób, w większości
bardzo dobrze wykształconych i
cenionych przez rynek pracy. Bliskość ośrodka akademickiego i zespół szkół w Bolechowie posiadający ofertę także dla młodzieży, która

chce się kształcić zawodowo, gwarantują wysoką jakość edukacji.

Bogata oferta
kulturalno - rekreacyjna

Bardzo istotną zaletą gminy Czerwonak, zdecydowanie wpływającą
na jakość życia mieszkańców jest jej
bogata oferta kulturalno-rekreacyjna. Sport, turystyka i rekreacja są
tu na wyciągnięcie ręki. Duża różnorodność terenu, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka z licznymi
szlakami turystycznymi, zbiorniki
wodne, ciekawa przyroda oraz bogata infrastruktura sprawiają, że
obszar gminy jest terenem o dużych
wartościach przyrodniczych, kulturowych i naukowo-dydaktycznych.
W organizowanych na terenie gminy wydarzeniach sportowych i kulturalnych chętnie biorą udział nie
tylko mieszkańcy gminy, lecz także
uczestnicy z całej Polski.

Obsługa inwestora

Ważnym elementem, ułatwiającym
przedsiębiorcy przebrnięcie przez
czasem skomplikowane procedury
administracyjne jest profesjonalna
obsługa inwestora. Podmioty zainteresowane inwestycjami w gminie
Czerwonak mogą liczyć na wspar-

Gmina oferuje
zwolnienia podatkowe
dla inwestorów
cie ze strony pracownika zajmującego się obsługą inwestora, który
jest łącznikiem pomiędzy inwestorem a poszczególnymi komórkami Urzędu Gminy. Pracownik ten
przygotuje informację odnośnie
możliwości inwestycyjnych gminy,
przedstawi lokalizacje, na których
będzie możliwa realizacja inwestycji, będzie asystował we wszystkich
procedurach administracyjnych i
prawnych związanych z realizacją
projektu, a także zapewni odpowiednią opiekę poinwestycyjną dla
firm.

Zainwestuj w gminie Czerwonak!

Osoby zainteresowane pozyskaniem więcej informacji na temat
Gminy Czerwonak oraz jej oferty
inwestycyjnej zapraszamy do odwiedzenia strony: https://czerwonak.inwestycjejst.pl/pl/
oraz
do kontaktu z obsługą inwestora.
Kontakt do obsługi inwestora: tel.
61 654 42 52. Red
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Gmina Dopiewo

Muzyczna Owocowa Plaża

„Muzyczna Owocowa Plaża” to wspólne przedsięwzięcie Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo i Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, które zapraszają amatorów rekreacji nad wodą i muzyki na żywo
na trzy wakacyjne koncerty na plaży w Zborowie nad Jeziorem Niepruszewskim

Fot. Arch. Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo / GOSiR Dopiewo i UG Dopiewo

Plaża” pojawił się spontanicznie.
Bardzo spodobało nam się muzykowanie w tym miejscu 1 czerwca
z okazji „Dnia Dziecka”, w ramach
akcji „Kultura OK!”, mającej na
celu zwrócenie uwagi na potrzebę
„koncertowego odmrożenia”. Postanowiliśmy, że będzie ciąg dalszy,
bo warto wykorzystywać klimat
tego miejsca. Naszymi koncertami
chcemy umilić czas tym, którzy wybiorą się nad wodę. Pierwszy występ
mamy za sobą, ale przed nami kolejne, na które serdecznie zaprasza-

my. W programie mamy popularne
utwory, których dobrze się słucha
w takich okolicznościach – mówi
Krzysztof Zaremba, kapelmistrz
orkiestry.
– Owocowa Plaża w Zborowie od
kilku lat się zmienia. To niezwykłe,
tętniące życiem miejsce, którego
znakiem rozpoznawczym są wielkie
użytkowe rzeźby w kształcie owoców. Można na nich przysiąść, by
odpocząć lub coś przekąsić. Można zrobić sobie przy nich selfie.
Zazwyczaj staramy się urozmaicić
plażowiczom czas wydarzeniami
sportowymi, takimi jak turnieje piłki plażowej czy warsztaty zumby,
ale muzyczny repertuar orkiestry
doskonale pasuje do atmosfery wakacji, dlatego wzbogaciliśmy o nie
tegoroczną ofertę – dodaje Marcin
Napierała, dyrektor GOSiR Dopiewo.
W tym roku na „Owocowej Plaży” w Zborowie przybyły lunety do
obserwacji przyrody, dostosowane
dla osób niepełnosprawnych oraz
urządzenia małej architektury, na
które gmina Dopiewo pozyskała
dofinansowanie. Nie brakuje tutaj
miejsc do biesiadowania, uprawiania sportu, placu zabaw i ścieżki
edukacyjnej – przybliżającej walory
przyrody, ponieważ jezioro jest obszarem krajobrazu chronionego.
Adam
Mendrala

kontakt@naszglospoznanski.pl

Dopiewo w Gaszyn Challenge

Wielkopolska Jakość

w strukturę Europejskiego Systemu
Wyróżnień i Nagród Jakości zorganizowanego pod egidą Europejskiej
Fundacji Zarządzania Jakością
– Euroapen Foundation for Quality Management. Pierwszą procedurę certyfikacji przeprowadzono
w Urzędzie Gminy Dopiewo 4 lata
temu. AM

Fot. Adam Mendrala

Urząd Gminy Dopiewo ponownie
uzyskał certyfikat „Wielkopolska
Jakość”. Prestiżowe wyróżnienie
odebrał 7 lipca 2020 r. wójt gminy
Dopiewo – Adrian Napierała. Przyznanie certyfikatu poprzedził audyt
przeprowadzony przez pracowników Wielkopolskiego Instytutu
Jakości. Jego programy są wpisane

Pracownicy Urzędu Gminy Dopiewo, w towarzystwie gminnych
maskotek – żurawia DOP i wilgi
EWO, 30 czerwca wzięli udział
w akcji „Gaszyn Challenge”, podejmując wyzwanie rzucone przez
Urząd Miasta w Sępólnie Krajeńskim i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Więckowicach. Uczestnicy wykonywali pompki i przysiady
dla Hani i Maciusia. To jednak tylko
część zadania, bo w ślad za ćwiczeniami poszły przelewy. Urząd
Gminy Dopiewo podał wyzwanie
dalej, nominując kolejne instytucje.
Akcja pomocowa „Gaszyn Challenge” szybko ogarnęła całą gminę
Dopiewo. Wzięli w niej udział do tej
pory m.in. – oprócz Urzędu Gminy: Rada Gminy, Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej,
Zakład Usług Komunalnych, Chór
„Bel Canto”, jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zakrzewie, Dopiewie i Palędziu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Więckowicach,

Fot. Arch. Urzędu Gminy Dopiewo

Pierwszy towarzyszył 4 lipca inauguracji sezonu kąpielowego, nieco
przesuniętej w czasie przez koronawirusa. Na kolejne koncerty organizatorzy zapraszają w sierpniu - w
niedziele: 9 i 16 sierpnia, w godz.
14.00 – 17.00. Obok takich przebojów jak: „Copacabana”, „Pretty
Woman”, „Sway”, „Most na rzece
Kwai”, „Żandarm z Saint Thrope”
będzie można usłyszeć m.in. „Bananowy Song”, przygotowany specjalnie na potrzeby tego projektu.
– Pomysł „Muzyczna Owocowa

sołectwo Dąbrówka, a to z pewnością nie koniec, bo warto pomagać.
Filmy z akcji można znaleźć w internecie, na YouTube.
Akcja rozpoczęła się 6 czerwca
w Gaszynie. Najpierw zbierano na
Wojtusia, dla którego udało się zebrać 10,6 mln zł. Nabrała ona ogólnopolskiego rozmachu, zataczając
coraz szersze kręgi i przynosząc niespodziewane rezultaty. Obecnie pod

jej etykietą zbierane są pieniądze na
inne potrzebujące dzieci. Mobilizuje
do walki o zdrowie i życie, leczenie
groźnych chorób, zakup drogich
leków lub sprzętu medycznego,
przeprowadzenie skomplikowanych
operacji, rehabilitację. Mimo, że pierwotny cel został szybko osiągnięty
chętnych do wspierania potrzebujących w jej ramach nie brakuje.
Adam Mendrala
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AKTUALNOŚCI

70 uszytych serc

Uwaga – kierowcy:
Rumianek
– Tarnowo Podgórne
W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 92 rozpoczyna się budowa
ścieżki rowerowej i kanału technologicznego na odcinku Rumianek
– Tarnowo Podgórne.
W pierwszej kolejności prowadzone będą prace przygotowawcze wraz z wycinką drzew i krzewów.
Została już wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na jednostronnym lub dwustronnym zwężeniu drogi krajowej.
Zaplanowane roboty budowlano-montażowe potrwają do listopada
2020 r., a budowę realizuje firma
STRABAG Sp. z o.o
ARz

nas indywidualnie, to także taką
poduszkę otrzyma – powiedziała
Justyna Maćkowiak-Szukalska, która wraz z Karoliną Wasilewską-Waligórską koordynuje akcję w naszym
regionie.
Warsztaty „Serce od serca” odbywają się cyklicznie i każdy może
wziąć w nich udział.
– Zapraszamy wszystkich chętnych. Aby do nas dołączyć wystarczą uśmiech i chęć pomocy innym.
Poduszki w większości gmin powiatu poznańskiego, co jest możliwe
między innymi dzięki współpracy z
powiatem – dodała Justyna Maćkowiak-Szukalska.
W ubiegłym roku wolontariuszki
z powiatu poznańskiego uszyły oko-

ło 2 tys. poduszek, a w całej Polsce
powstało ich ponad 11 tys. Warsztaty odbędą się również w gminach:
Swarzędz, Kostrzyn, Luboń, Suchy Las i Pobiedziska. Dodatkowo
uczestnicy projektu będą mogli
wziąć udział w bezpłatnej nauce badania piersi.
Pomysł narodził się w 2001 roku,
a jego autorką była Janet Kramer-Mai, pielęgniarka zajmująca się
onkologią w Erlanger Medical Center z Chattanooga w stanie Tennessee, u której zdiagnozowano raka
piersi. To właśnie dla niej wykonano
pierwszą poduszkę, która wygodnie
mieściła się pod pachą i chroniła
przed przypadkowymi uderzeniami.
Red

Festiwal Pasji i Talentów
Ostatnie miesiące były inne niż
wszystkie dotychczas – spędziliśmy
ten czas w domach, w mniejszej
lub większej izolacji społecznej. Na
szczęście wielu z nas znalazło pozytywne aspekty tej sytuacji, a to nierzadko zaowocowało powrotem do
dawnych pasji i ich rozwinięciem, a
nawet odkryciem nowych obszarów
zainteresowań.
Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne maja różne talenty: do śpiewania, malowania, grania czy rysowania… Są wśród nich tacy, którzy
wiedzą jak dbać o zieleń wokół domu,
inni mają rękę do robótek ręcznych.
Są tacy, którzy potrafią pięknie rzeźbić i tacy, którzy potrafią robić przecudne zdjęcia. Paleta różnych pasji
jest z pewnością niesamowita!
Niektórzy mieli już szansę na

pokazanie swoich dzieł czy kolekcji
szerszej publiczności, inni nie zdają
sobie nawet sprawy, jak unikatowy
talent posiadają. Wszystkich zapraszamy do udziału w wirtualnym Festiwalu Pasji i Talentów!
Organizatorzy nie chcą narzucać
kategorii, ani grup wiekowych. Są
otwarci na Państwa propozycje. Pokażcie jak ciekawe i różnorodne są
talenty mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne!
Zgłoszenia przyjmowane są do
23 lipca. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie facebookowej:
Festiwal Pasji i Talentów.
Organizatorami tego wydarzenia
jest gmina Tarnowo Podgórne i Pałac Jankowice. Festiwal odbywa się
w ramach obchodów 30-lecia samorządu gminnego. ARz
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Aga Czyż to wokalistka i kompozytorka z Poznania – dała o sobie znać
w 2013 roku, biorąc udział w trzeciej edycji programu „The Voice of
Poland”. Pod opieką Marii Sadowskiej dotarła wówczas do półfinału.
24 lipca wystąpi przed Centrum
Kultury Przeźmierowo (gm. Tarnowo Podgórne).
Aga Czyż swój debiutancki album
wydała niezależnie w maju 2018. Na
płycie zatytułowanej „A.” znalazło
się 9 autorskich utworów utrzymanych w stylistyce smooth jazz, soul
i pop. Wielokrotnie została zauważona i doceniona przez krytyków.
W 2018 roku opiniotwórczy portal JazzSoul.pl ogłosił Agę Debiutem 2018 w kategorii Jazz (Polska).
Natomiast w ramach drugiej edycji
konkursu „Będzie Głośno” organizowanego przez Polskie Radio
CZWÓRKA, ZAiKS uhonorował
artystkę nagrodą za najlepsze teksty. Jednym z ostatnich muzycznych
osiągnięć Agi był gościnny udział w
projekcie jazzowym oraz w trasie
koncertowej pt. „Culture Revolu-

tion” u boku światowej klasy trębacza, Keyona Harrolda, dwukrotnego
laureata nagrody GRAMMY.
Koncert Agi Czyż już 24 lipca o
godz. 20.00 przed budynkiem Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety
w cenie 11 zł dostępne na stronie
www.bilety24.pl. W imieniu organizatorów prosimy o zapoznanie
się z regulaminem wydarzeń kulturalnych GOK SEZAM dostępnym
na www.goksezam.pl w zakładce
regulaminy i wytyczne (COVID 19).
MW

Spotkanie TSP
Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Klub Kobiet Aktywnych gminy
Czerwonak oraz Koło Gospodyń
Wiejskich w Promnicach wraz z
mieszkańcami powiatu poznańskiego rozpoczęli w Koziegłowach kolejną akcję, która tak bardzo wspiera
kobiety zmagające się z rakiem piersi. Cykl warsztatów został objęty
patronatem Jana Grabkowskiego,
starosty poznańskiego. Kolejne odbędą 18 lipca w Pałacu Iwno.
– Zaangażowanie naszych mieszkanek jest niesamowite. Bardzo
się cieszę się, że ten pomysł tak się
rozwija, i że tyle osób chce w nim
uczestniczyć. Pomagamy jak tylko
możemy, bo serce boli, kiedy dwa
miliardy złotych przeznaczane są na
media publiczne, a nie ma onkologię – dodał starosta poznański.
W akcję włączył się również wójt
gminy Czerwonak. – Dlaczego pomagamy? Robimy to, jak sama nazwa wskazuje, z potrzeby serca. To
kolejne już tego typu wydarzenie w
naszej gminie i na pewno nie ostatnie – zapewnił Marcin Wojtkowiak.
Na czym projekt „Serce od serca”
polega? – Szyjąc poduszki staramy
się wesprzeć osoby po mastektomii
częściowej lub całkowitej. Zaraz po
operacji chronią ranę przed obtarciem, a na dalszym etapie leczenia
zapobiegają opuchliźnie i zmniejszają napięcie w barku. Uszyte
przez nas poduszki trafiają do Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Oczywiście jeśli ktoś się zgłosi do

Fot. Starostwo Powiatowe

70 poduszek w kształcie serca uszyto na pierwszych w tym roku
warsztatach w ramach akcji „Serce od serca”

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Występ plenerowy
Agi Czyż

Piotr Voelkel na spotkaniu
z przedsiębiorcami.
24 czerwca odbyło się spotkanie
członków Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Pałacu
Jaśminowym w Batorowie (gm.

Tarnowo Podgórne). Gościem specjalnym był Piotr Voelkel – mecenas
projektów kulturalnych i edukacyjnych, założyciel prywatnych uczelni wyższych Collegium Da Vinci
i School of Form oraz Funduszu
„Talenty”, przyznającego stypendia wybitnym uczniom i studentom, współzałożyciel Uniwersytetu
SWPS, główny inwestor centrum
Concordia Design i biurowcu Bałtyk w Poznaniu, wybitny polski
przedsiębiorca. Specjalnie dla tarnowskich przedsiębiorców wygłosił
wykład „Sztuka – Edukacja – Biznes” oraz w ciekawy sposób przedstawił swoją drogę życiową.
Ryszard Balcerkiewicz
Prezes TSP

Zabiegi rehabilitacyjne
Gmina Tarnowo Podgórne wznawia
realizację nowego programu skierowanego do osób po 60. roku życia,
zmagających się z różnego rodzaju dysfunkcjami narządów ruchu,
kręgosłupa czy odczuwających bóle
mięśniowe. Polega on na przeprowadzeniu serii zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych do schorzenia pacjenta. Dofinansowanie
wynosi do 500 zł na osobę. Środki
przeznaczone na jego realizację w
2020 r. to 100 tys. zł., a czas trwania
programu to 3 lata.
Kryteria, jakie należy spełnić, aby
zostać zakwalifikowanym do Programu:
a musisz mieć ukończony 60 rok
życia,
a jesteś mieszkańcem gminy Tarnowo Podgórne,
a posiadasz Kartę Mieszkańca,
a posiadasz skierowanie na za-

biegi od lekarza rodzinnego lub specjalisty,
a w ciągu ostatnich 6 miesięcy
nie korzystałeś z zabiegów rehabilitacyjnych ze środków NFZ i nie
masz umówionych takich zabiegów
w ciągu najbliższego miesiąca (stan
na dzień zgłoszenia się do programu).
Aby skorzystać z zabiegów należy zgłosić się do jednego z dwóch
realizatorów programu „Wsparcie
rehabilitacyjne dla seniorów (osób
przewlekle chorych) g Tarnowo
Podgórne” na lata 2020-2022:
a Rehabilitacja Rehapunkt, ul.
Nowa 15, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 666 098 111.
a KARO-MED Karolina Majka-Klak, ul. Wiśniowy Sad 21, 62080 Tarnowo Podgórne, tel. 726
735 661.
ARz
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Tramwaj na Naramowice

Prace związane z budową nowej trasy tramwajowej na Naramowice
postępują i obejmują coraz większy obszar. Wygradzane są kolejne
fragmenty placu budowy. Za rok tramwaj ma dojechać
do przystanku Włodarska, a za dwa po całej nowej trasie
system buspasów sprawił, że komunikacji publiczna kursuje bez
utrudnień i jest najlepszym środkiem transportu, by dojechać z Naramowic do centrum.
Pod koniec czerwca rozpoczęły
się prace w rejonie ul. Jasna Rola,
w miejscu nieformalnego parkingu
przy przedepcie między tą ulicą a
os. Łokietka. Obszar robót będzie
zajmował systematycznie coraz
więcej miejsca i docelowo obejmie
cały teren między ul. Jasna Rola a

parkingu ogólnodostępnego pod
rozpoczynające się roboty nie wiąże się z docelowym ograniczeniem
miejsc, a wymaga jedynie czasowego zajęcia terenu na czas robót budowlanych.
Cały czas ul. Naramowicka pozostaje zamknięta na dwóch odcinkach: od ul. Słowiańskiej do zjazdu
przy ul. Naramowickiej 31 oraz
od ul. Serbskiej do ul. Lechickiej.
Przejezdne pozostają ulice przecinające zamknięte odcinki ul. Na-

Kierowcy szybko przyzwyczaili się do nowej,
zmienionej organizacji ruchu, a wprowadzony
specjalnie system buspasów sprawił,
że komunikacji publiczna kursuje bez utrudnień
Łużycką z zachowaniem przejścia
dla pieszych i rowerzystów przez
nieutwardzoną ścieżkę.
Z początkiem lipca zaczęły się
prace przy wjeździe do bloku przy
ul. Naramowickiej nr 219 (związane są ze zmianą docelowego
dojazdu) i przestał funkcjonować
parking strzeżony w rejonie os.
Kosmonautów przy blokach nr 2122 (docelowo jego miejsce zajmie
trasa tramwajowa). 6 lipca nastąpiło zamknięcie części parkingu
ogólnodostępnego. Zajęta została
skrajna część parkingu od ul. Naramowickiej, a także wschodnia jezdnia w jego wnętrzu – jazda możliwa jest jedynie jezdnią od strony
bloków. Dzięki zoptymalizowaniu
przebiegu trasy, zamknięcie części

ramowickiej, czyli ul. Serbska oraz
ul. Włodarska/Ziarnista. Dojazd
do poszczególnych posesji został
zachowany, podobnie jak ruch pieszych i rowerzystów. W zależności
od postępu robót, może on zostać
wytyczony tymczasowymi trasami.
Informacja o bieżących zmianach w
poruszaniu się pieszych i rowerzystów zamieszczana jest na opłotowaniu budowy. Zmiany organizacji
ruchu obejmują także skrzyżowanie
ul. Lechickiej i Naramowickiej oraz
ulice, na których wytyczono nowe
buspasy. Ich zadaniem jest dostosowanie komunikacji miejskiej do
objazdów.
Więcej informacji o inwestycji na stronie TramwajnaNaramowice.
pl. RB

Fot. materiały prasowe

Wzdłuż przyszłej trasy przeszedł
Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta,
przedstawiciele Komisji Transportu
i Polityki Mieszkaniowej (Wojciech
Kręglewski i Paweł Sowa), a także
przedstawiciele Poznańskich Inwestycji Miejskich i wykonawcy.
Aktualnie roboty prowadzone są
głównie na zamkniętych odcinkach
ul. Naramowickiej, do rozpoczęcia prac przygotowany jest także
odcinek między ulicami Sarmacką
i Błażeja. W związku z tym na odcinku ul. Nowej Naramowickiej od
ul. Dworskiej do ul. Błażeja (gdzie
planowany jest przystanek końcowy
trasy tramwajowej) systematycznie
pojawia się ogrodzenie placu budowy.
– Z każdym dniem widać postęp
prac, więc deklaracja wykonawcy
o dojeździe w maju lub czerwcu
przyszłego roku tramwaju do ul.
Włodarskiej wydają się w pełni
uzasadnione. Na wiosnę 2022 roku
dojedziemy już całą 3-kilometrową
trasą do przystanku końcowego
przy ul. Błażeja – mówi Mariusz
Wiśniewski, zastępca prezydenta
Poznania. – Minął niewiele ponad
miesiąc od rozpoczęcia zasadniczych prac na terenie budowy trasy tramwajowej na Naramowice.
Przez ten czas sporo się zmieniło
zarówno na terenie samej inwestycji, jak i na okolicznych ulicach.
Kierowcy szybko przyzwyczaili się
do nowej, zmienionej organizacji
ruchu, a wprowadzony specjalnie
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Zostań Partnerem
Komornickiej Karty Seniora

REKLAMA

Wójt Gminy Duszniki informuje,
zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami, informuje iż został
podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości działki, położonej terenie obrębu Duszniki przeznaczonej
do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na rzecz
dotychczasowego najemcy.
Informacja podana jest w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki,
na terenie miejscowości Duszniki 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 .

Wójt Gminy Duszniki informuje, iż został ogłoszony
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanych

Fot. materiały prasowe

Gmina Komorniki zachęca przedsiębiorców oraz inne zainteresowane podmioty do zgłaszania się
nowego Programu, „Komornicka
Karta Seniora”.
Program jest skierowany do
wszystkich osób zamieszkujących
na terenie gminy Komorniki, które ukończyły 60 rok życia. Jego
założeniem jest poprawa jakości
życia osób starszych poprzez ich
aktywizację i stworzenie możliwości dokonywania zakupu towarów
bądź usług ze zniżką w wysokości
zaproponowanej przez Partnerów
Programu.
Partnerem Programu może
zostać każdy podmiot oferujący
sprzedaż produktów lub świadczący
usługi ze zniżką, ulgą lub rabatem
dla osób posiadających „Komornicką Kartę Seniora”. W zamian
dane reklamowe Partnera zostaną
umieszczone na stronie internetowej www.komorniki.pl w katalogu
Partnerów projektu, otrzyma on
również identyfikator - naklejkę z
logo Programu. Uczestnicy projektu będą też mieli zapewnioną bezpłatną promocję w ramach prowadzonej akcji informacyjnej na temat
Programu.
Udział w Programie „Komornicka Karta Seniora” to szansa na
umacnianie pozytywnego wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej i przyjaznej seniorom. Do-

strzegając potencjał, ale i potrzeby
osób w wieku starszym, wspólnie
możemy wesprzeć komornickich
seniorów oraz stworzyć ciekawą i
różnorodną ofertę usług, z których
będą korzystać.
Podmioty zainteresowane przystąpieniem do Programu jako Partner, do czego gorąco zachęcamy,
prosimy o wypełnienie i dostar-

czenie do Urzędu Gminy Komorniki lub przesłanie na adres e-mail
oswiata@komorniki.pl wypełnionej
deklaracji przystąpienia do Programu, która dostępna jest na stronie
www.komorniki.pl.
Szczegółowe informacje na temat
Programu będą sukcesywnie publikowane na stronie www.komorniki.
pl. Red

Obrazy z kwarantanny – WPN’2020

Zgodnie z art.37 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz.65 ze zmianami)
niniejszym podaję do publicznej wiadomości, iż na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, przy ulicy
Sportowej 1, miejscowości położenia nieruchomości oraz BIP
Gminy Duszniki - wywieszono ogłoszenie o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
położonych na terenie miejscowości Sękowo, Zalesie- obręb
Sędzinko, Kunowo.
Ogłoszenie zostało również umieszczone na stronie internetowej
www.duszniki.eu .
Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki
(telefon 61-2956530 pokój nr 4).

Burmistrz gminy Stęszew
informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został w
siedzibie Urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
i użyczenia, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 207 Burmistrza Gminy
Stęszew z dnia 24 czerwca 2020r.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149, pokój nr 16,
mail: geodeta@steszew.pl.

grafika na podstawie pracy doroty zbroszko

Leśne obrazy z czasu epidemii postanowili stworzyć artyści z Wielkopolski. Odwiedzają tereny zielone i
tworzą prace inspirowane naturą.
Liczne pejzaże wykonane w technice akwareli będą składały się na cykl
dokumentujący czas kwarantanny.
Cykl piątkowych spotkań ze sztuką odbywa się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Planowane są kolejne – w każdy piątek.
Patronat sprawuje „Nasz Głos Poznański”.
Chętni do udziału w tych akcjach
mogą zgłaszać się przez portal społecznościowy Fb w grupie Czeszewo. Projekt opiera się o założenia
programu edukacyjnego pt.: „Leśne
przemiany”. Organizacja wydarzenia ma bardzo dynamiczny charakter i nowe miejsca sugerowane są
przez samych zainteresowanych in
vivo.
Zespół tworzy niewielka grupa
związana z miłośnikami pleneru
w Czeszewie oraz Ekologicznym
Stowarzyszeniem Środowisk Twórczych Ekoart. Powstałe prace złożą
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się na cykl – kalejdoskop miejsc
natury i fantazji artystycznych. Po
zakończeniu projektu planowana
jest wystawa oraz konkurs na najciekawsza pracę.
Jeżeli chcesz rozwinąć swój talent plastyczny, nauczyć się techniki
pracy kredką akwarelową na papie-

REKLAMA? ZADZWOŃ
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rze wodnym zgłoś się do organizatorów.
Projekt pod honorowym patronatem WPN. Organizacja: Stowarzyszenie Środowisk Twórczych Ekoart. Kuratorem pleneru jest Julia
Kaczmarczyk-Piotrowska, artysta
plastyk, pedagog, biolog. JKP

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
informuje, że 10 lipca 2020 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 dni,
wywieszony został, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul.
Poznańska 115, oraz na stronie internetowej Gminy, wykaz nieruchomości
gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 89-59-289.

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!

Ostatnie prace na S5
Poznań-Wronczyn
Trasa S5 między Poznaniem i Wronczynem (gm. Stęszew) zostanie
wreszcie ukończona. Poznaliśmy
oferty na wykonanie ostatnich prac:
przebudowy urządzeń drenarskich,
dokończenia budowy zbiorników
retencyjno-infiltracyjnych, robót wykończeniowych - profilowanie skarp,
humusowanie i obsianie trawą, rozbiórka dróg technologicznych.
W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęło sześć
ofert. Zamawiający na realizację
tego zadania przeznaczył kwotę
6.818.603,09 zł brutto. Pięciu z sześciu wykonawców zadeklarowało
skrócenie czasu realizacji o 30 dni
oraz zatrudnienie osoby bezrobotnej. Złożone oferty zostaną sprawdzone pod kątem merytorycznym,
co pozwoli na wybranie wykonawcy
i zawarcie umowy.
Cenowo najniższą ofertę złożyła
firma Transpol Lider Sp. z o.o. Sp.
k. na kwotę 6.353.378,16 zł brutto,
natomiast najdroższą ofertę firma
COLAS Polska sp. z o.o. za kwotę
11.868.925,32 zł brutto.
Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 150 dniowy termin realizacji
zadania. Budowa drogi ekspresowej
S5 Poznań – Wronczyn jest dofinansowana ze Środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Red
REKLAMA

Gmina Stęszew

Stęszewskie inwestycje

W mieście i gminie Stęszew prowadzone są kluczowe inwestycje, m.in. przebudowa
jezdni na ulicach

Fot. materiały prasowe
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Pomimo pandemii koronawirusa
gmina Stęszew prowadzi inwestycje
kluczowe, które zostały proceduralnie rozpoczęte przed COVID-19
oraz te na które zostały gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne.
Obecna sytuacja wymaga od nas
nie tylko cierpliwości, odpowiedzial-

nego podejścia ale również przystosowania się i odnalezienia w nowej
rzeczywistości, która trwać będzie
być może znacznie dłużej niż moglibyśmy początkowo przypuszczać.
Jednak mimo utrudnień i ciężkich
do oszacowania skutków jakie wywołał koronawirus, w gminie Stęszew

Obecna sytuacja
wymaga od nas
nie tylko
cierpliwości

GRANITLUX

przeprowadzanych jest kilka inwestycji. Jedną z nich jest przebudowa
jezdni na ulicach Malwowej, Chabrowej i Różanej w Stęszewie, a druga
prowadzona jest na ul. Regatowej,
gdzie trwa przebudowa jezdni wraz z
odwodnieniem. Zadania są finansowane z budżetu gminy. Red

NAJWIĘKSZE WYSTAWY
NAGROBKÓW W POLSCE

Montaż i dowóz do 300 km gratis!

500

nagrobków na placu

OFERUJEMY:
♦ nagrobki granitowe już od 2.500zł
♦ różnorodność surowców pod względem barw i wzorów
♦ raty bez pierwszej wpłaty, bez żyrantów

S Z Y B K I E T E R M I N Y ♦ W Y S O K A J A K O Ś Ć ♦ N I S K I E C E N Y ♦ R AT Y
STĘSZEW – ZAMYSŁOWO

UL. WROCŁAWSKA 34 (WYJAZD W KIERUNKU WROCŁAWIA)

TEL. 501-543-954, 609-405-545

WWW.GRANITLUX.PL
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Turystyczne PLOTki

Spacer nad wodę wokół Poznania

Latem, gdy na dworze upał, szukamy wytchnienia nad rzeką albo jeziorem. Kąpieliska przeżywają
oblężenie, swoich amatorów mają też kajaki czy żaglówki. A co, jeśli marzy nam się po prostu spokojna
przechadzka? Wokół Poznania na odkrycie czeka wiele urokliwych miejsc w sam raz na relaks nad wodą

Fot. Archiwum Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Trasy w formie pętli to najlepszy
sposób, by nie wędrować po własnych śladach. Taką wycieczkę
można odbyć wokół Jeziora Swarzędzkiego albo Jeziora Lusowskiego. Kto zaś chciałby dorzucić jeszcze szczyptę wiedzy przyrodniczej,
może wybrać ścieżkę dydaktyczną
Zbiorowiska roślinne wokół jeziora
Zielonka albo spacer wokół stawu w
sąsiadującym Arboretum Leśnym.

Jezioro Lusowskie.

Fot. Marcin Deckert

Promenada nad Jeziorem Kórnickim.

Fot. Beata Spychała

Miejska trasa spacerowa nad
wodą to strzał w dziesiątkę. Jedną z najbardziej popularnych jest
promenada z Kórnika do Bnina – z
molo, platformą widokową, sympatycznymi kafejkami i ławeczką
Wisławy Szymborskiej. Kto potrzebuje ciszy, może skorzystać z leśnej
ścieżki zdrowia po drugiej stronie
jeziora. Nad Kanałem Mosińskim
można odpocząć w wielobarwnym
otoczeniu kwietnej łąki, a spacer
zakończyć zdjęciem z Elegantem z
Mosiny i wizytą w tamtejszej Galerii Sztuki. Nadrzeczną wizytówką
Obornik są Łazienki – park nad
Wełną z charakterystyczną drewnianą pergolą i nową ścieżką edukacyjną Woda i ryby. W Śremie
przy promenadzie nadwarciańskiej
znajdzie się coś dla ciała (znakomite
restauracje) i dla ducha (Muzeum
Śremskie). Spacer uatrakcyjnia
swoista aleja gwiazd, czyli pomniki
zasłużonych mieszkańców. Dobrym
miejscem na początek wycieczki
jest też plaża miejska w Luboniu.
W Puszczykowie, odwiedzając popularne Zakole albo wędrując szlakiem turystycznym wzdłuż rzeki,
można się poczuć niczym letnicy
sprzed stu lat.

Fot. Tomasz Siuda

W sercu miasta

Źródełko Żarnowiec.

AKWEN Tropicana w Owińskach.
„Turystyczne PLOTki”: w
ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją
Turystyczną (PLOT) przybliżamy lokalne atrakcje, by zachęcić
do mikroturystyki – samodzielnego zwiedzania najbliższej
okolicy i poznawania mniej lub
bardziej znanych turystycznych
podpoznańskich perełek.
Kolejne teksty cyklu ukażą się
równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin
członkowskich PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim oraz w
Prasowej Powiatowej 17.

Spacerowicze z zacięciem przyrodniczym powinni koniecznie
odwiedzić malownicze Łęgi Rogalińskie ze słynnymi sędziwymi dębami. Na końcu ścieżki dydaktycznej Bobrowy Szlak koło Czmońca
czeka nagroda: panorama nadwarciańskich łąk z perspektywy wieży
widokowej. Dziką przyrodę i liczne
starorzecza, pozostałości dawnego
koryta, można podziwiać również
podczas spacerów w rejonie Krajkowa oraz na Łęgach Mechlińskich
blisko Śremu. Wiele do zaoferowania mają też doliny małych rzek:
fantastyczne widoki na rozlewiska
to największy atut spaceru wzdłuż
Cybiny powyżej Swarzędza. Bo-

Liczne możliwości
spacerów w nadwodnej
scenerii oferuje
Wielkopolski Park
Narodowy

Fot. Piotr Basiński

Dolinami rzek

Staw przy Pałacu Jankowice.
gatych przyrodniczych wrażeń
dostarcza spacer z Rumianku w
dolinę Samy. Na amatorów Nordic
Walking czekają leśne trasy wzdłuż
Wełny w rejonie Kowanówka albo
szlaki nad Samicą Kierską w Zielątkowie.

W leśnej głuszy

Liczne możliwości spacerów w
nadwodnej scenerii oferuje Wiel-

kopolski Park Narodowy. Wybór
jest spory: szlak brzegiem Jeziora
Góreckiego z widokiem na Wyspę
Zamkową, trasa od Studni Napoleona przez malownicze jezioro
Kociołek po zarastające Jezioro Budzyńskie albo ornitologiczny spacer
nad Trzcielińskie Bagno. Warto też
odwiedzić Puszczę Notecką, wybierając ścieżkę wzdłuż strumienia
Kończak.

Nie tylko jeziora i rzeki

Co łączy AKWEN Tropicanę
w Owińskach, Szachty na pograniczu Poznania i Lubonia oraz
mosińskie Glinianki? Wszystkie
powstały jako wyrobiska żwiru
lub gliny. Dziś są pięknie zagospodarowane, ze ścieżkami spacerowymi, wieżami widokowymi
i miejscami na piknik. Sztuczne
pochodzenie ma też staw przy Ły-

sym Młynie oraz staw z czterema
wyspami przy Pałacu Jankowice.
Dobrym miejscem na wspomniany
wcześniej piknik będzie na pewno
Źródełko Żarnowiec w dolinie Samicy. Nad wodą zlokalizowane są
też grodziska – Ostrów Radzimski nad Wartą oraz pozostałości
dwóch osad obronnych na Półwyspie Szyja w Bninie. Najciekawszą
genezę mają zbiorniki w rezerwacie Meteoryt Morasko, które są wypełnionymi wodą pozostałościami
po kosmicznej katastrofie.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna
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