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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Janowicz gwiazdą Janowicz gwiazdą 
Poznań OpenPoznań Open

W poniedziałek zaczyna się turniej główny W poniedziałek zaczyna się turniej główny 
tenisowego challengera Poznań Open’2017 tenisowego challengera Poznań Open’2017 

STR. 15STR. 15
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Dobrze, że jesteś… turnieju tenisowy w Poznaniu

Kalendarium

22 lipca 
SOBOTA
• Druga odsłona Dni Gminy 
Kleszczewo 2017, nad którymi 
patronat ma „Nasz Głos Poznań-
ski”, odbędzie się w Gowarzewie 
na terenie przy strażnicy OSP. 
Wstęp wolny. W programie 
w godz. 15–19 „Wakacyjna 
akademia sztuki – dziecko na 
drodze”, czyli bezpłatne warszta-
ty artystyczne i zajęcia edukacyj-
ne. Zaplanowano także koncerty 
Twist & Shout (17), Ludożercy 
z innej wsi (19) i Wild Field 
(20.30). Dodatkowo: 16–21 bez-
płatne atrakcje rekreacyjne dla 
dzieci i dorosłych, gastronomia 
NIKU i stoiska handlowe. 

23 lipca
NIEDZIELA
• O godz. 18 w Centrum Kultury 
Przeźmierowo będzie można 
zobaczyć fi lm „Miłości aż po 
ślub”. Bilety dostępne będą na 
godzinę przed seansem w miej-
scu pokazu oraz od poniedział-
ku do piątku w godz. 9–15 
w siedzibie GOK „SEZAM”. 
Sprzedaż online prowadzi ser-
wis Bilety24.pl.

30 lipca 
NIEDZIELA
• Od godz. 9 do 16 Mosiński 
Ośrodek Kultury i Mosińskie 
Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe zapraszają na 
prezentację plenerową pasjo-
natów, artystów, kolekcjone-
rów i hobbystów „Szeroko 
na Wąskiej”, podczas której 
będzie można zobaczyć obrazy 
wyszywane, malarstwo, wyroby 
rękodzielnicze, kolekcje i zbiory. 
Na niewielkiej scenie zagrają 
zespoły instrumentalne od kame-
ralnych duetów po orkiestrę dętą, 
wysłuchamy prezentacje wokalne 
chórów, zespołów i solistów. 

31 lipca
PONIEDZIAŁEK
• To końca lipca w poznańskiej 
Bibliotece Raczyńskich można 
oglądać wystawę „Joseph 
Conrad.  Pasażer z Nostromo”.  
Komiksowe grafi ki Krzysztofa 
Ostrowskiego, ilustrujące życie, 
twórczość i wpływ Conrada na 
twórców kolejnych pokoleń, 
pozwolą w  interesujący  sposób 
przypomnieć postać  autora 
„Lorda Jima”.  

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Na ten tydzień w połowie lipca 
czekam jak na Boże Narodzenie! 
To dla mnie prawdziwe święto za 
sprawą wielkich emocji zwią-
zanych z challengerem Poznań 
Open na kortach Parku Teniso-
wego Olimpia. A bywam tutaj od 
pierwszej jego edycji. Tyle lat, tyle 
wspaniałych wspomnień, tylu 
poznanych ludzi – tenisistów, 
biznesmenów, gwiazd showbizne-
su i kibiców… Dość powiedzieć, 
że w tegorocznym turnieju zagra 
19-letni norweski tenisista Casper 

Ruud. Jego ojciec, Christian, 
wygrał tu 19 lat temu i… relacjo-
nowałem jego pojedynki…  

Niewielu pamięta pewnie, 
kiedy odbył się pierwszy turniej 
i jak się nazywał. Był to rok 1992, 
a sponsorem głównym i tytu-
larnym był koncern tytoniowy 
Phillip Morris. 

Przez lata mogłem podziwiać 
grę zawodników, którzy potem 
docierali do czołówki światowego 
rankingu, nawet zostawali jego 
liderami. Tu też światową karierę 

rozpoczął Jerzy Janowicz, który 
wygrał w Poznaniu w 2012 roku 
i potem awansował na 14 pozycję. 
Teraz „Jerzyk”, po serii kontu-
zji, próbuje znów wspinać się 
w rankingu. Ponownie pojawi się 
w Poznaniu stając się niekwestio-
nowaną gwiazdą turnieju. Jego 
dobre występy na niedawnym 
Wimbledonie dają nadzieję, że 
Polak dostarczy nam sporo emocji. 
Zachęcam więc wszystkich kibi-
ców, do przybycia na golęcińskie 
korty, bo po prostu warto!

Sławomir Lechna
redaktor naczelny NGP
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Wierzę, że Jano-
wicz dostarczy 
nam wielu emocji

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

Teraz ogłoszenie lub reklamę w „Naszym Głosie Poznańskim” można 
zamówić także w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 62A (sklep 
Dobre Okna), tel. 61 8164 376, 602 150 364. 
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POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

i skutecznie zareklamować swoje towary czy usługi? 
Zapraszamy do reklamy w Naszym Głosie Poznańskim.

 Twoja reklama trafi do 20.000 mieszkań!  
Kontakt z Biurem Reklamy? 691-895-296

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

31 VII
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!

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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TEMAT NUMERU

– Oddajemy do użytku dla kierow-
ców 240 miejsc parkingowych na 
dwóch poziomach. Jest to bardzo 
istotny parking w centrum miasta. 
Swoje samochody będą mogli zo-
stawić tu mieszkańcy Jeżyc. Będzie 
to ważne zaplecze dla wydarzeń kul-
turalnych Poznania. Kiedy bowiem 
w fi lharmonii, operze, czy Akademii 
Muzycznej odbywają się imprezy, 
to jest spory problem z zaparkowa-
niem w okolicy – mówi Maciej Wu-
darski, zastępca prezydenta miasta 
Poznania. – Parking pod Kaponierą 
będzie też zapewne pełnił funkcję 
parkingu buforowego dla ścisłego 
centrum. Będzie można tutaj zosta-
wić samochód, wsiąść w komunika-
cję publiczną lub skorzystać z roweru 
miejskiego. Będzie to ułatwienie dla 
wielu poznaniaków dojeżdżających 
do centrum. 

Dwupoziomowym, nowocze-
snym parkingiem o powierzchni 
przekraczającej 8,5 tys. metrów 

kwadratowych zarządza spółka Ap-
coa Parking Polska, która zwycięży-
ła w przetargu rozpisanym w kwiet-
niu przez Zarząd Komunalnych 
Zasobów Lokalowych (ZKZL). 
Umowę z operatorem zawarto na 
cztery lata i będzie ona obowiązywa-
ła do 12 czerwca 2021 r.

Przewiduje ona, że najpóźniej do 
10 września 2017 r. Apcoa Parking 
Polska ma zamontować i uruchomić 
system zabezpieczenia technicz-
nego i nie później niż 17 września 
rozpocząć zarządzanie parkingiem. 
Operator zaproponuje poznania-
kom i gościom najnowocześniejsze 
systemy zarządzania obiektem – od 
tablic informujących o liczbie i loka-
lizacji wolnych miejsc, po najnow-
sze rozwiązania dotyczące dokony-
wania płatności za postój.

Promocja na starcie
– Przychylając się do oczekiwań 

miasta Poznań, podjęliśmy decyzję 

o otwarciu parkingu już od 14 lipca, 
jeszcze w trakcie jego wyposaża-
nia przez operatora i potraktowa-
niu tego okresu jako promocyjny. 
Wprowadzenie promocji ma zachę-
cić do korzystania z parkingu po 17 
września, gdy będzie ono w pełni 
płatne – mówi Michał Prymas, czło-
nek zarządu ZKZL.

Do tego czasu za postój na par-
kingu pod Kaponierą od 6:00 do 

22:00 nie będą pobierane opłaty. 
Płatne będzie parkowanie w godzi-
nach nocnych – od 22:00 do 6:00. 
Za każdą rozpoczętą godzinę posto-
ju trzeba będzie zapłacić 2 zł brut-
to. Osoby, które zdecydują się na 
wykup abonamentu na parkowanie 
pod Kaponierą nocą, zapłacą mie-
sięcznie 100 zł brutto.

Po zakończeniu okresu promocyj-
nego koszt parkowania pod rondem 

ma nie odbiegać od stawek w strefi e 
płatnego parkowania, czy na innych 
parkingach w pobliżu.

W poszukiwaniu miejsc
Udostępnienie 240 miejsc par-

kingowych pod Kaponierą pomoże 
w uporządkowaniu parkowania 
w śródmieściu, co jest jednym 
z pierwszych kroków w procesie re-
witalizacji tego obszaru.

– Trwa właśnie przetarg na wy-
konanie analizy dla systemu par-
kingów kubaturowych w centrum 
Poznania. Analiza, która ma być 
gotowa w listopadzie, ma zinwenta-
ryzować zapotrzebowanie na miej-
sca parkingowe w centrum, ocenić 
możliwości nowych lokalizacji par-
kingów i zaproponować powstanie 
systemu parkingów kubaturowych 
– informuje Maciej Wudarski.

Podmioty zainteresowane udzia-
łem w przetargu mogą składać swoje 
oferty do poniedziałku (17 lipca). Red

Parking pod Kaponierą otwarty!
Można już zostawić samochód pod rondem Kaponiera. Oznacza to, że w centrum Poznania przybyło 240 
miejsc parkingowych. Przez pierwsze dwa miesiące od 6:00 do 22:00 będzie można z nich korzystać bezpłatnie
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Ruszają prace nad studium wykonal-
ności dla projektu budowy trzeciego 
toru od dworca kolejowego Poznań 
Główny do stacji Poznań Wschód. 
Do połowy 2019 roku przygotuje je 
wybrane w przetargu konsorcjum 
fi rm Biuro Projektów Komunikacyj-
nych z Poznania i Schuessler-Plan 
Inżynierzy Sp. z o.o. z Warszawy. 
Umowę z wykonawcą opracowania 
niedawno podpisali przedstawiciele 
fi nansujących jego powstanie miasta 
Poznań, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego oraz 
spółki PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Koszt powstania studium to 1,5 
mln zł.

Studium wykonalności ma m.in. 
odpowiedzieć na pytania – w jaki 
sposób przeprowadzić przeprawę 
przez Wartę i Cybinę, jaką infrastruk-
turę trzeba zbudować oraz czy wybu-
dowany powinien zostać jeden czy – 
być może – dwa nowe tory. Wnioski 
płynące z tej analizy pozwolą dokład-
niej oszacować koszty tej inwestycji. 
Według wstępnych szacunków może 
ona pochłonąć nawet miliard złotych.

Budowa dodatkowego toru na 
4-kilometrowym odcinku między 
Poznaniem Wschód a Poznaniem 
Głównym ma być podstawową inwe-
stycją, która poprawi przepustowość 
Poznańskiego Węzła Kolejowego. 
Dziś, przy wzmożonym ruchu, jest 
ona wykorzystywana w godzinach 
szczytu do maksimum. W ciągu 
doby kursuje tu ok. 180 pociągów – 
m.in. w kierunku Wągrowca, Gnie-
zna i Wrześni oraz dalej w kierunku 
Warszawy lub Gdyni.

Poprawa przepustowości jest klu-
czowa dla stworzenia Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej, która ma być 
podstawą zintegrowanego, zrów-
noważonego systemu komunikacji 

publicznej w mieście i aglomeracji 
poznańskiej. Zakłada się, że ma 
ona docierać do miast położonych 
przy dziewięciu liniach kolejowych 
w promieniu do 50 km od Poznania. 
Projekt Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej zakłada rozwój połączeń 
aglomeracyjno-regionalnych oparty 
o znaczne zwiększenie częstotliwości 
kursowania pociągów w kierunku 
wschodnim i północno-wschodnim 
w granicach miasta Poznania.

– Kolej jest jednym z najważniej-
szych elementów transportu zbioro-
wego na terenie aglomeracji poznań-
skiej i samego Poznania. Dziesięć 
linii kolejowych odchodzących pro-
mieniście od Poznania, a w przyszło-
ści także linia okólna, gwarantuje 
to że ludzie z rejonu aglomeracji, 
a także dalszych części województwa 
będą dowożeni szybko i skutecznie – 
tłumaczy Maciej Wudarski, zastępca 
prezydenta Poznania. – Wiele za-
leży nie tylko od infrastruktury, ale 
także od ilości pociągów, które będą 
na te tory kierowane. Założony takt 
kursowania pociągów co 30 minut 
w godzinach szczytu wymaga tego, 
żeby bardzo mocno obciążony węzeł 
od Poznania Wschód do Poznania 
Głównego został przebudowany. 
Bez komunikacji zbiorowej i kole-
jowej nie odkorkujemy Poznania. 

Najważniejsze jest wspólne myślenie 
i pokazanie kierunków działań. To 
też oddziałuje i jest przenoszone na 
mieszkańców aglomeracji, którzy 
powoli zmieniają swoje zachowania 
komunikacyjne wybierając transport 
zbiorowy – dodaje Wudarski.

Dodatkowy tor lub tory od stacji 
Poznań Główny do Poznań Wschód 
będzie mógł być również wykorzy-
stywany – w trakcie zakłóceń eksplo-
atacyjnych – także do prowadzenia 
ruchu pociągów dalekobieżnych, 
a inwestycja ta może się ponadto 
przyczynić się do likwidacji wąskiego 
gardła w Korytarzu Transportowym 
Bałtyk – Adriatyk.

Podpisana umowa będzie wy-
pełnieniem zapisów porozumienia 
o współpracy przy opracowywaniu 
studium wykonalności i stworzeniu 
raportu oddziaływania tego przed-
sięwzięcia na środowisko, które 
w październiku ub. roku zawarły 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Sa-
morząd Województwa Wielkopol-
skiego oraz Miasto Poznań, a także 
zawartej między nimi w styczniu br. 
umowy dotyczącej współfi nansowa-
nia opracowania studium wykonal-
ności. Koszty tego studium w 1/3 
pokryje każdy z partnerów, a jego 
zakończenie zaplanowano na połowę 
2019 roku. Red

Ponad 59 mln zł dofi nansowania 
z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko otrzyma Po-
znań na budowę trasy tramwajowej 
w ulicy Ratajczaka – zdecydowało 
Centrum Unijnych Projektów Trans-
portowych. 

– To kolejne dofi nansowanie dla 
Poznania na realizację zaplanowa-
nych przez miasto inwestycji oraz 
dowód na to, że potrafi my skutecznie 
aplikować o unijne środki – mówi 
prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Inwestycja, która pochłonie 130 
mln zł, to drugi etap tzw. „Projektu 
Centrum”, czyli prac związanych z re-
witalizacją obszaru ścisłego centrum 
Poznania, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ul. Święty Marcin. Przewidu-
je budowę torowiska tramwajowego 
oraz nowych przystanków tramwa-
jowych w ul. Ratajczaka na odcinku 
od ul. 27 Grudnia do skrzyżowania 
ul. Matyi/Królowej Jadwigi/Wierz-
bięcice. Dzięki temu transport tram-
wajowy stanie się bardziej dostępny 
i lepiej zintegrowany z innymi forma-
mi transportu. W ramach inwestycji, 
która ma się zakończyć w III kwartale 
2022 roku przewidziano także uprzy-
wilejowanie ruchu pieszego.

– Najbliższe lata to faza projek-
towania, a realizacja rzeczowa tego 
przedsięwzięcia – zgodnie z harmo-
nogramem – może zacząć się w la-
tach 2019-20 – informuje Grzegorz 
Kamiński, dyrektor Biura Koordy-
nacji Projektów i Rewitalizacji Urzę-
du Miasta Poznania.

– Dzięki realizacji projektu na-
stąpi poprawa skomunikowania 
praktycznie wszystkich obszarów 
miasta i skrócenie czasu podróży. 

Na przewidziane do budowy torowi-
ska skierowana zostanie część linii 
tramwajowych obsługujących połą-
czenia pomiędzy centrum Poznania 
a innymi obszarami miasta, dzięki 
czemu centrum będzie lepiej sko-
munikowane z ośrodkami edukacji, 
sportu, kultury, skupiskami miejsc 
pracy i osiedlami mieszkaniowymi 
– przekonuje Dariusz Zych z Biura 
Koordynacji Projektów i Rewitaliza-
cji Urzędu Miasta Poznania.

Realizacja „Projektu Centrum” 
rozpocznie się jeszcze w tym roku 
od przystąpienia do pierwszego 
etapu inwestycji, czyli przebudowy 
ul. Święty Marcin. Do III kwartału 
2020 roku przebudowane zostaną 
trasy tramwajowe i uspokojony zo-
stanie ruch samochodowy w ulicach 
Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 
27 Grudnia, pl. Wolności oraz Towa-
rowej. Pierwszy etap obejmie rewa-
loryzację obszaru, którego dotyczył 
rozstrzygnięty konkurs na opraco-
wanie koncepcji zagospodarowa-
nia przestrzeni publicznej centrum 
– „Poznań – Centrum Od Nowa”. 
Koszt realizacji tego etapu inwesty-
cji to 100 mln zł. Niemal 45,5 mln zł 
będzie pochodzić z dofi nansowania 
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycje, które będą realizowa-
ne w ramach „Projektu Centrum”, są 
oczekiwane od lat. Ich celem jest nie 
tylko poprawa jakości infrastruktury 
komunikacyjnej Poznania poprzez 
usprawnienie przejazdu komunika-
cją publiczną oraz wzrost jej dostęp-
ności dla osób niepełnosprawnych, 
ale też poprawa jakości przestrzeni 
publicznej w centrum miasta. Red

Kolejny krok w stronę PKM UE dofi nansuje 
tramwaj w Ratajczaka
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PROMOCJA

Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!  691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń 
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916, 
w Buku: • ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, 
ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376, 602 150 364.

W W W . N A S Z G L O S P O Z N A N S K I . P L

Nasz Głos Poznański jest nowoczesną 
gazetą miejsko-gminną 

Dystrybuowany jest
w 300 stałych punktach
(Poznań i 19 okolicznych gmin)

m.in. markety (m.in. „Piotr i Paweł”, Stary 
Browar, Galeria Malta, CH Plaza), urzędy, 
sklepy ogólnospożywcze i inne, banki, obiekty 
rekreacji – centra tenisowe, pływalnie, 
siłownie, SPA – hotele, restauracje, salony
samochodowe, hurtownie, a także 
bezpośrednio (na ulicy z ręki).  

SZUKAJ NAS W MARKETACH

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

To oznacza, że mieszkańcy wyre-
montowaną drogą lub nową ścieżką 
rowerową dojadą do stacji PKP czy 
pętli autobusowej, gdzie wygodnie 
zaparkują auto lub rower. Tam prze-
siądą się na kolej lub autobus, któ-
rym bezpiecznie dotrą na przykład 
do Poznania. 

7 lipca w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Wielkopolskie-
go w Poznaniu marszałek Marek 
Woźniak podpisał umowy o dofi -
nansowanie projektów związanych 
z inwestycjami w obszarze trans-
portu miejskiego oraz tzw. niską 
emisją. Benefi cjentami wsparcia 
pochodzącego z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014–2020 (WRPO 
2014+) stały się kolejne cztery gmi-
ny: Dopiewo, Kórnik, Czerwonak 
i Suchy Las. Podczas spotkania 

obecni byli wójtowie Adrian Napie-
rała z Dopiewa, Jacek Sommerfeld 
z Czerwonaka oraz sucholeski Grze-
gorz Wojtera, a także Jerzy Lechne-
rowski, burmistrz miasta i gminy 
Kórnik. 

Warte 45  mln zł projekty reali-
zowane będą w ramach Zintegro-

wanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT) dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (MOF) Poznania. 
Zarząd Województwa Wielkopol-
skiego przekazał na nie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (WRPO 2014+) ponad 
35 mln zł. 

– To jest już druga odsłona przed-
sięwzięć związanych z rozwiązywa-
niem problemów komunikacyjnych 
Aglomeracji Poznańskiej, reali-
zowanych przy wsparciu środków 
unijnych. W ten sposób tworzymy 
dobre podstawy do budowy Kolei 
Metropolitalnej. Naszym nadrzęd-
nym celem jest udrożnienie prze-
pływu mieszkańców w obrębie me-
tropolii, a także obniżenie emisji 
CO2 – m.in. poprzez zakup nowego 
taboru autobusowego – powiedział 
marszałek Woźniak i przypomniał, 
że wcześniej umowy na dofi nan-
sowanie podobnych projektów 
podpisano wcześniej z gminami 
Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Po-
biedziska i Kostrzyn. 

Realizacja zaplanowanych przez 
podpoznańskie gminy inwestycji 
przyczyni się do zmniejszenia na-
tężenia ruchu samochodowego, 
ograniczenia zanieczyszczenia po-
wietrza, zwiększając jednocześnie 
atrakcyjność, komfort oraz bezpie-
czeństwo transportu zbiorowego. 
Tym samym poprawi się poziom 
i jakość życia mieszkańców.

Projekty obejmują budowę wę-
złów przesiadkowych, parkingów 
P&R (Park & Ride) i B&R (Bike 
& Ride) wraz z urządzeniami to-
warzyszącymi i infrastrukturą nie-
zbędną do obsługi podróżnych, 
dróg dojazdowych, ścieżek rowero-
wych, a także zakup taboru nisko-
emisyjnego.

Włodarze gmin podkreślali, że re-
alizacja zaplanowanych inwestycji, 
przy wsparciu fi nansowym ze środ-

ków unijnych jest szansą na zniwe-
lowanie wielu obecnie istniejących 
i utrudniających życie mieszkańców 
problemów komunikacyjnych. 

– W obu lokalizacjach na terenie 
gminy Dopiewo, w Palędziu i Do-
piewie, zostanie zagospodarowa-
ny teren w okolicach stacji – mówi 
Adrian Napierała, wójt Dopiewa. 
– Powstaną parkingi łącznie na 
ponad 200 samochodów, z infor-
macją elektroniczną o dostępnych 
miejscach. Będzie infrastruktura 
w postaci wiat rowerowych, bileto-
matów, ławek, lamp, infokiosków, 
tablic, systemu kamer. Dodatkowo 
w Palędziu i Dąbrówce powstanie 
łącznik drogowy, zbudowane lub 
przebudowane zostaną skrzyżowa-
nia, ścieżki dla pieszych i rowerów. 
Okolice stacji zyskają na estetyce. 
Projekt przewiduje też działania 
popularyzatorskie. Chcemy uświa-
damiać mieszkańców, że warto się 
przesiąść i dla środowiska, i dla wła-
snego komfortu. 

W przypadku Palędzia koszty wy-
niosą 8,6 mln. zł, a dofi nansowanie 
4,9 mln. zł, a jeśli chodzi o Dopiewo 
to koszty wyniosą 3,2 mln. zł , a do-
fi nansowanie 2,5 mln. zł. 

W przypadku Kórnika projekt za-
kłada rozbudowę parkingów P&R 
(w bezpośrednim sąsiedztwie to-
rów kolejowych w Szczodrzykowie 
(przy stacji kolejowej Kórnik) oraz 
budowę parkingu B&R tuż przy 
peronie nr 1. Ponadto powstaną 
ścieżki rowerowe od ul. Dworco-
wej w Dziećmierowie do budynku 
dworca w Szczodrzykowie (przy 
ul. Kolejowej). Na ul. Dworcowej 
w Szczodrzykowie zmodernizowa-
ny będzie także chodnik z dopusz-
czonym ruchem rowerowym. Gmi-
na, w ramach projektu, zakupi też 
dwa autobusowy niskopodłogowe. 
W tym projekcie powiat poznański 
wybuduje ścieżkę rowerową w cią-
gu drogi powiatowej nr 2476P (od 
skrzyżowania z drogą nr 34 do miej-
scowości Runowo) o długości ok. 1 
kilometra, która będzie powiązana 
z zintegrowanym węzłem przesiad-
kowym Kórnik. Red

Miliony na węzły przesiadkowe 
11 węzłów przesiadkowych powstanie w najbliższych latach w gminach powiatu poznańskiego 

REKLAMA
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W piątki i soboty w Murowanej Go-
ślinie pod Poznaniem można oglą-
dać największe widowisko histo-
ryczne w Polsce – „Orzeł i Krzyż”. 
Przedstawia ono 1000 lat polskiej 
historii na ogromnej plenerowej 
scenie. Bierze w nim udział ponad 
trzystu aktorów, odtwarzających 
tysiąc historycznych postaci. Na wi-
dzów czekają spektakularne efekty 
specjalne, poruszające mappingi 
oraz wspaniała gra światłem. To 
trzeba zobaczyć!

Widowisko „Orzeł i Krzyż” to 
niezwykła podróż przez historię 

Polski od czasów założenia państwa 
polskiego, przez chrzest i nadanie 
korony Bolesławowi Chrobremu, 
aż po triumfy husarii, powstanie 
Solidarności i przesłanie Jana Paw-
ła II. „Orzeł i Krzyż” to więcej niż 
spektakl czy rekonstrukcja histo-
ryczna. Jego twórcy realizują nową 
formułę pokazywania historii w spo-
sób atrakcyjny, angażujący, z wyko-
rzystaniem gry światła i dźwięków, 
zręcznie łączą fakty historyczne z le-
gendami z różnych zakątków Polski, 
nawiązują do malarstwa Matejki, 
Malczewskiego czy Chełmońskiego. 

Historia w pigułce
Przewodnikiem po dziejach Pol-

ski jest Stańczyk, błazen zatroskany 
losami ojczyzny. Zarówno starsi, 
jak i młodzi widzowie rozpoznają 
legendy (O królu Popielu), baśnie 
(O królu Kraku i Smoku Wawel-
skim), jak i historyczne fakty (obro-
na Jasnej Góry). Spektakl rozgrywa 
się na ogromnej przestrzeni w kilku 
planach, zarówno tuż przed miesz-
czącą 1800 widzów trybuną, jak 
i w odległości nawet stu metrów, na 
co pozwala malowanie światłem, 
mapping na kurtynach wodnych 

czy wykorzystanie ognia. Odgrywa-
ne po zachodzie słońca widowisko 
oczarowuje widzów!

Park Dzieje – historia i zabawa
Widowisko „Orzeł i Krzyż” funk-

cjonuje w ramach historycznego 
parku tematycznego – Parku Dzie-
je. Park obfi tuje w liczne atrak-
cje, zwłaszcza w weekendy, kiedy 
można w nim zobaczyć widowisko 
dzienne „Zawisza”, spektakle w te-
atrzyku dziecięcym czy wziąć udział 
w wiecz erzy staropolskiej – dawnej 
uczcie ze śpiewem i zabawami. Na 

najmłodszych i ich rodziców czeka-
ją katapulty, ogród bajek, sokolnik 
oraz stanowisko archeologiczne. 

Widowisko „Orzeł i Krzyż” odby-
wa się w Murowanej Goślinie w piąt-
ki i soboty do końca lipca. Początek 
o 21.30. Bilety można kupić na stro-
nie www.ParkDzieje.pl oraz w punk-
tach stacjonarnych: w Poznaniu: CiM 
(ul. Ratajczaka 44) i Cafe Misja (ul. 
Gołębia 1) oraz w Murowanej Gośli-
nie: kawiarnia „Tubajka” (ul. Kręta 
15), cukiernia Kandulski (ul. Mosto-
wa 1) oraz w kasach biletowych Par-
ku Dzieje (ul. Bracka 9). WD

„Orzeł i Krzyż” w Murowanej Goślinie 
Zobacz największe widowisko historyczne w Polsce! 
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Sprawy związane ze zgłoszeniem 
zgonu, wyborem miejsca pochówku 
na cmentarzach na Junikowie i Mi-
łostowie oraz rezerwacją jego ter-
minu prowadzi Biuro Administracji 
Cmentarzy Komunalnych przy ul. 
23 Lutego 4/6 w Poznaniu. Powsta-
nie nowego biura to efekt przejęcia 
przez miejską jednostkę budżetową 
– Usługi Komunalne – zarządzania 
poznańskimi nekropoliami komu-
nalnymi.

W nowej placówce mieści się 
również fi lia Urzędu Stanu Cywil-
nego, w której sporządzane są akty 
zgonu.

– W przypadku zamiaru pocho-
wania członka rodziny lub osoby 
bliskiej na jednym z poznańskich 

cmentarzy komunalnych trzeba – 
z kartą zgonu wystawioną przez 
lekarza oraz dowodem osobistym 
zmarłego – udać się do fi lii Oddzia-
łu Zgonów Urzędu Stanu Cywilne-
go, mieszczącej się przy ul. 23 Lute-
go 4/6. Pod tym adresem-w jednym 
miejscu – można nie tylko odebrać 
akt zgonu, ale też wybrać i opłacić 
miejsce oraz zarezerwować termin 
pochówku zmarłego na cmentarzu 
Junikowo lub Miłostowo – wyjaśnia 
Maciej Dźwig, dyrektor Usług Ko-
munalnych i podkreśla, że wysokość 
opłat za udostępnienie miejsc grze-
balnych nie uległa zmianie.

Jeśli zmarły ma być pochowany 
na jednym z poznańskich cmentarzy 
parafi alnych bądź na cmentarzach 

zlokalizowanych poza granicami 
administracyjnymi Poznania, z kar-
tą zgonu wystawioną przez lekarza 
oraz dowodem osobistym zmar-
łego, należy udać się do Oddziału 
Zgonów USC, mieszczącego się na 
parterze przy ul. Libelta 16/20. Pod 
tym adresem zostanie wydany akt 
zgonu. Z tym dokumentem rodzina 
bądź bliscy zmarłego muszą udać 
się do zarządcy wybranego cmen-
tarza parafi alnego w Poznaniu bądź 
wybranego cmentarza zlokalizowa-
nego poza granicami administra-
cyjnymi Poznania i tam wybrać oraz 
opłacić miejsce pochówku

W Biurze Administracji Cmenta-
rzami Komunalnymi oraz w biurach 
mieszczących na obu poznańskich 

cmentarzach komunalnych można 
również dokonać opłaty prolonga-
cyjnej, przedłużającej termin waż-
ności grobów na nekropolii Miło-
stowo bądź Junikowo.

Biuro przy ul. 23 Lutego 4/6 

czynne jest od poniedziałku do piąt-
ku od 7 do 21, zaś w soboty od 8 do 
12. Rejestracja zgonów prowadzona 
jest w poniedziałki od 7.30 do 17, 
od wtorku do piątku – od 7.30 do 
15.30, zaś w soboty od 8 do 12. 

Od 1 września poszerzona będzie – 
z 30 do 50 km – strefa tzw. integra-
cji komunikacji miejskiej Poznania 
i podmiejskiej aglomeracji poznań-
skiej z koleją regionalną. Oznacza 
to, że podróżni będą mogli korzy-
stać z biletów wspólnych na auto-
bus, tramwaj i kolej. 

To udogodnienie dotyczyć będzie 
komunikacji miejskiej, podmiej-
skiej oraz pociągów Polregio i Kolei 
Wielkopolskich. Decyzja ta przyjęta 
została przez Radę Miasta Poznania.

Jak informuje Zarząd transpor-
tu Miejskiego w Poznaniu, z takim 
biletem (imiennym) można będzie 

poruszać się komunikacją miej-
ską nie tylko w Poznaniu, ale doje-
chać do miejscowości aglomeracji 
poznańskiej w promieniu 50 km, 
w tym do miast, np. takich jak Gnie-
zno, Kościan czy Wągrowiec.

Wprowadzona zostanie też moż-
liwość podróżowania Kolejami 
Wielkopolskimi oraz Polregio dla 
pasażerów posiadających bilety 
okresowe w strefi e A, czyli w grani-
cach Poznania (np. pomiędzy sta-
cjami: Antoninek i Junikowo, czy 
Kiekrz i Starołęka).

Ustalona została kwota takiego 
normalnego biletu (czyli na auto-
bus+tramwaj+kolej); kosztować 
będzie 70 złotych w strefi e A. Kwota 
ta została ustalona w wyniku ne-
gocjacji poznańskiego magistratu 
z Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Udział 

miasta Poznania za bilety obowią-
zujące w strefach A+B, A+B+C, 
A+C ZTM pozostaje bez zmian. 
Nie zmienią się także ceny biletów 
w strefach A-C.

Z łączonych środków transportu 
korzysta coraz więcej mieszkań-
ców aglomeracji poznańskiej. Tam, 
gdzie dojeżdżają Koleje Wielkopol-
skie, podróżni chętniej przesiadają 
się z samochodów do pociągów, 
a potem w granicach Poznania wy-
bierają dogodne przystanki i dwor-
ce kolejowe, gdzie przesiadają się do 
autobusów lub tramwajów. 

W perspektywie powstać mają 

nowe stacje kolejowe na wszystkich 
poznańskich trasach kolejowych, 
np. na Jeżycach czy w rejonie Piąt-
kowa i Strzeszyna. W planach jest 
też kolejna budowa parkingów 
w sąsiedztwie przystanków kolejo-
wych i pętli tramwajowych, gdzie 
będzie można zostawić samochód 
i przesiąść się do komunikacji zbio-
rowej.

Powstało biuro cmentarzy

Poszerzona zostanie strefa wspólnego biletu 

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

Do 50 km wzrośnie 
strefa integracji ko-
munikacji miejskiej 
i podmiejskiej 
z koleją
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa

• usługi transportowe 

• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

www.betonbelwah.pl • tel. 61-8196-271, 608-085-557 

Serce, Myśli, Czyny 

23 czerwca w hali widowiskowo-
sportowej odbyło się spotkanie In-
augurujące Święto Stęszewa. Pod-
czas uroczystości burmistrz gminy 
Włodzimierz Pinczak wyróżnił me-
dalami „Serce, Myśli, Czyny” sze-
ściu mieszkańców – osoby mające 
pozytywny wpływ na funkcjonowa-
nie gminy Stęszew, jej rozwój oraz 
dobry wizerunek. 

Oto nagrodzeni: ks. Henryk Ryn-
kiewicz – wieloletni proboszcz pa-
rafi i Modrze, Bogdan Maćkowiak – 
prezes stowarzyszenia na rzecz osób 
niepełnosprawnych „Promyk”, 
Kazimierz Gibczyński – od zawsze 
związany z gminnym Domem Kul-
tury i zespołem „Wesoła Groma-
da”, Stanisław Matuszewski – były 
nauczyciel w szkole w Jeziorkach, 
potem dyrektor jednej z gminnych 
szkół, by w rezultacie zawiadywać 
całą administracją szkolną na te-
renie gminy jako dyrektor ZEASu, 
wieloletni samorządowiec, Marian 
Derda – harcerz, instruktor, krze-
wiący harcerskie wartości wśród 
młodych pokoleń, Romuald Jędra-

szak – wieloletni instruktor Kapeli 
Dudziarskiej „Koźlary”. 

Podczas spotkania burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pin-
czak otrzymał z rąk dr. Mariana 
Króla, prezydenta Towarzystwa im. 
H. Cegielskiego oraz Sławomira 
Lechny, członka zarządu THC i re-
daktora naczelnego „Naszego Gło-
su Poznańskiego, prestiżową sta-
tuetkę Honorowego Hipolita oraz 
dyplom nadania godności Lidera 
Pracy Organicznej.

– Gratulujemy wyróżnienia nasze-
go Towarzystwa panu burmistrzowi 
– uznanemu liderowi społeczności 
lokalnej. Fakt wręczenia tej statu-
etki pokazuje wartość inicjatyw lo-
kalnych dla kwestii ogólnopolskich. 
Praca organiczna w Wielkopolsce 
ma się dobrze, bo współtworzą ją 
takie osobistości jak pan burmistrz 
– mówił dr Marian Król.

Na zakończenie uroczystości od-
był się krótki koncert Justyny INY 
Krówczyńskiej. Red

Burmistrz Stęszewa wyróżnił medalami sześciu mieszkańców 
zasłużonych dla gminy
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Trwa budowa drogi łączącej ul. 
Młyńską z ul. Żabikowską przez rz. 
Wirynkę w  Komornikach. Obecnie 
realizowane są prace przy budowie 
ronda na skrzyżowaniu drogi po-
wiatowej Komorniki-Łęczyca z ul. 
Żabikowską w Komornikach. Prze-
budowywana jest infrastruktura 
podziemna i budowana sieć kanali-
zacji deszczowej. 

Na przełomie lipca i sierpnia wy-

konawca planuje rozpoczęcie prac 
w obrębie jezdni drogi powiatowej, 
z czym wiązać się będą utrudnienia 
w ruchu. Ze względu na duży ruch 
na tym odcinku drogi prace wyko-
nane zostaną w możliwie najkrót-
szym terminie. Planowany termin 
oddania ronda do użytkowania 
to sierpień/wrzesień. Kierowcy 
proszeni są o wyrozumiałość i za-
chowanie szczególnej ostrożności 

w przejazdach w rejonie prowadzo-
nych prac. 

Przypominamy, że jest to naj-
większa inwestycja drogowa na 
terenie gminy Komorniki, która 
umożliwi swobodny przejazd z osie-
dli mieszkaniowych położonych 
w rejonie ulic Młyńskiej i Sadowej 
w Komornikach do drogi powiato-
wej Komorniki– Łęczyca oraz drogi 
krajowej nr 5. Red 

Budują drogę w Komornikach

REKLAMA

Medale „Serce, Myśli, Czyny” otrzymało sześciu mieszkańców.

Burmistrz Włodzimierz Pinczak uhonorowany został prestiżową 
statuetkę Honorowego Hipolita. 

REKLAMA
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Delegacja z gminy Kórnik od 22 
do 26 czerwca przebywała w part-
nerskiej miejscowości Königstein 
na zaproszenie stowarzyszenia 
„Königstein-Kórnik” i burmistrza 
Leonharda Helma. Celem wizyty 
był udział w uroczystościach zwią-
zanych ze świętem miasta. Tego-
roczny „Burgfest” miał szczególne 
znaczenie, gdyż połączony był z ob-
chodami 45-lecia podpisania umo-
wy partnerskiej z francuską gminą 
Le Cannes-Rochville. 

Do Königstein udała się kil-
kuosobowa kórnicka delegacja 
reprezentowana przez: radnego 
Andrzeja Surdyka, kierownika Wy-
działu Promocji Gminy Magdalenę 
Matelską-Bogajczyk, przedstawi-
cielkę stowarzyszenia „Ogończyk” 
Barbarę Tomczak, członków Kór-
nicko-Bnińskiego Bractwa Kurko-
wego na czele z prezesem Markiem 
Baranowskim oraz „Białą Damę” 
2015 Aleksandrę Maćkowiak, któ-
ra zastępowała tegoroczną „Białą 
Damę” Dominikę Andrzejczak. 

23 czerwca kórniczanie uczest-
niczyli w wycieczce do położonego 
nad Renem urokliwego miasteczka 
Rüdesheim, a wieczorem w otwar-

ciu „Burgfestu”, podczas którego 
pożegnano kończącą swoje rocz-
ne rządy w Königstein księżniczkę 

Izabellę I. Gościła ona w maju na 
„Kórnickich Spotkaniach z Białą 
Damą”. Nową księżniczką wybra-
na została Helen I, której życzono 
sukcesów w rządzeniu i oczywiście 
zaproszono w imieniu burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego na święto 
do Kórnika.

W sobotę przed południem od-
była się uroczystość jubileuszowa 
45-lecia partnerstwa Königstein i Le 
Cannes-Rochville. Po niej nastąpił 
przemarsz na plac przed ratuszem, 

gdzie odbyło się przekazanie klucza 
do bram miasta przez burmistrza 
Königstein księżniczce Helen I. 

Tradycyjnie w niedzielę delegacja 
z Kórnika uczestniczyła w uroczy-
stej mszy św. z okazji „Burgfestu”, 
po której odbył się pochód ulicami 
miasta. Podobnie, jak w latach ubie-
głych uczestniczyli w nim przebrani 
w stroje historyczne przedstawiciele 
licznych organizacji i stowarzyszeń. 
Kórnicką gminę reprezentowała 
„Biała Dama” wraz z członkami 
delegacji i kierowcy z Kórnickiego 
Przedsiębiorstwa Autobusowego 
Kombus sp. Mieszkańcy Königste-
in, a przede wszystkim Polacy, tam 
mieszkający, witali delegację z Kór-
nika gromkimi oklaskami i pozdro-
wieniami. 

Wieczorem odbyło się spotka-
nie z członkami stowarzyszenia 
„Königstein-Kórnik”, na którym 
omówiono program dalszej współ-
pracy partnerskiej. 

Kórniczanie na „Burgfeście”
Delegacja z Kórnika uzestniczyła w święcie partnerskiej niemieckiej gminy Königstein 

Na zaproszenie do 
Niemiec wyjechała 
kilkuosobowa kór-
nicka delegacja, 
m.in. „Biała Dama”

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Trwają wakacje i warto ten wolny 
czas spędzić w interesujący sposób. 
Wychodząc naprzeciw dziecięcym 
oczekiwaniom gmina Stęszew, jak 
co roku, przygotowała   i sfi nanso-
wała szereg atrakcji.Tradycyjnie 
w okresie wakacji odbywać się będą 
gminne półkolonie, między innymi 
w  Stęszewie, Strykowie, Będlewie, 
Modrzu i Wronczynie.

Warto wspomnieć o  wyjeździe 
dzieci na obóz harcerski do Między-
wodzia w lipcu oraz wyjazd młodzie-
ży na obóz sportowy do Niechorza, 
który odbędzie się w sierpniu.

Atrakcje dla dzieci i  młodzie-
ży przygotowały również gminne 
instytucje kultury, których oferty 
przedstawiamy poniżej:

Dom Kultury realizuje program 
„Wakacje  z Domem Kultury”, w ra-
mach którego organizowane są 
m.in.: zajęcia sportowe:  piłka noż-
na, koszykówka, siatkówka – 25, 
27.07. i 01, 03.08., zajęcia plastycz-
ne i  kółko gier planszowych – 26, 
28.07. i 02, 04.08., – zajęcia z ręko-
dzieła: własnoręcznie robiona biżu-
teria, sklejane modele samolotów 
– 24, 31.08. Dodatkowo organizo-
wane są wyjazdy do: kina  (25.07.), 
Deli Parku (27.07.), Jump Areny 
(01.08.) i na bowling (03.08.). Red

Wakacje 
w Stęszewie
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Tego dnia cała miejscowość i pobo-
cza dróg dojazdowych zmieniły się 
w parkingi. Ci, co przyjechali, nie 
pożałowali. To był energetyczny za-
strzyk – show, jakie na długo pozo-
staje w pamięci. Artystka zaprezen-
towała utwory z najnowszej płyty 
podwójnie pokrytej platyną i rocko-
we ikony polskiej muzyki rockowej 
z wcześniejszych krążków.

Zainteresowanie popularną 
gwiazdą mało kogo zdziwiło, ale 
także pozostałe atrakcje miały sporo 
amatorów. Animacje przygotowane 
na placu przez gminę Dopiewo, jej 
jednostki i współpracujące z nią sto-
warzyszenia tętniły życiem. Z dobrej 
strony zaprezentowali się lokalni 
wykonawcy: połączone siły Orkiestry 
Dętej Gminy Dopiewo i dopiewskich 
Mażoretek w repertuarze, z jakim 
dwa tygodnie wcześniej pojechały 
na festiwal do Czech, grająca cove-

ry młodzież z Other Melody, zespół 
Marcina Mańki, Chór Bel Canto. 
Gmina zapewniła bezpłatne dmu-
chańce i badania. Dzieci mogły 
przekroczyć z aktorami i wokali-
stami próg „Bajkowego Światu”. 
Starsi mogli podziwiać tancerki re-

wii i tańca nowoczesnego oraz bre-
akdance, wziąć udział w konkursie 
muzycznym z zespołem „Golden 
Collective”, a w fi nale lasery, tnące 
niebo i przestrzeń. Kilka fi rm zachę-

cało przy okazji do wstąpienia w ich 
szeregi pracownicze. Gwiazdami 
wczesnego wieczoru byli Paweł Sta-
siak i zespół Papa D. Udowodnili, że 
mimo upływu lat, ich hity z lat 80. 
zapisały się w pamięci wielu spośród 
nas, bez względu na sympatie mu-
zyczne. Nie ma się co dziwić – ów-
czesne listy przebojów należały do 
nich, a melodie dobiegały zewsząd, 
jak śpiew ptaków w lesie o poranku. 
Za rok kolejne Dni Gminy Dopiewo, 
na których nie zabraknie gwiazdor-
skiej obsady. Planując letnie weeken-
dy, warto obok oferty stolicy regionu, 
spojrzeć na to, co mają do zaofero-
wania gminy, które z nią sąsiadują.

Dopiewo jak magnes
Mimo pogody w kratkę Dni Gminy 

Dopiewo 2017 zapisały się rekordem frekwencji. Agnieszka 
Chylińska ściągnęła 1 lipca na plac gminny kilka tysięcy fanów

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

4.721,70 zł zebrała Samorządowa 
Drużyna Gminy Dopiewo w Pił-
ce Nożnej podczas turnieju „Piłką 
w raka”, który zorganizowała przy 
współudziale GOSiR Dopiewo na 
„Owocowej Plaży” w Zborowie. 

W rozgrywkach, które odbyły się 25 
czerwca wzięło udział siedem drużyn. 

Najlepsi na boisku okazali się 
piłkarze RTY Agency Team, ale 
nie tylko o wynik sportowy w tym 
turnieju chodziło. Najważniejsze 

było wsparcie „Drużyny Szpiku”, 
pomagającej osobom chorym na 
nowotwory i propagującej świado-
me dawstwo szpiku. Organizatorzy 
dziękują partnerom i przyjaciołom, 
którzy wsparli inicjatywę. AM

Piłką w raka w Zborowie

Koncert Chylińskiej 
to był energetyczny 
zastrzyk – show, 
jakie na długo pozo-
staje w pamięci

Powiat poznański rozpoczyna bu-
dowę Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Swarzędzu. 

– Dzięki inwestycji wartej 34 mi-
liony złotych kształcenie zawodowe 
w naszym powiecie zyska europej-
ski poziom. 20 milionów złotych 
na rozbudowę pozyskaliśmy z Unii 
Europejskiej – mówi Jan Grab-
kowski, starosta poznański, który 
w piątek w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu podpisał umowę na roz-
poczęcie prac. Wykonawca – fi rma 
Budimex – ma 14 miesięcy na to, by 
dotychczasową placówkę zmienić 
w supernowoczesne obiekty dydak-
tyczne z częścią gastronomiczno-
hotelową. W budynkach będą urzą-
dzone laboratoria, do których trafi  
profesjonalne wyposażenie. Będzie 

to pierwszy tego typu obiekt w Wiel-
kopolsce. 

Do istniejącego budynku szkoły 
dobudowany zostanie, na planie 
litery „L”, budynek dwu i trzykon-

dygnacyjny, częściowo podpiwni-
czony. Znajdzie się w nim 18 spe-
cjalistycznych pracowni do nauki 
zawodu oraz część hotelowo-ga-
stronomiczna, która służyć będzie 
nauce zawodu na potrzeby kierun-
ku gastronomiczno-hotelarskiego. 
KG

Centrum za 34 miliony 
powstanie w Swarzędzu

Kształcenie zawodo-
we w powiecie zyska 
europejski poziom
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Pierwszego dnia (24 czerwca) nie 
zabrakło atrakcji artystycznych, spor-
towych zabaw oraz gier dla najmłod-
szych i tych nieco starszych mieszkań-
ców. Na miejscowym stadionie można 
było odwiedzić wiele stoisk tematycz-
nych np. Domu Kultury, Muzeum Re-
gionalnego, Biblioteki czy wystawę pt: 
„Jak to z szewcami w Stęszewie było”.  

Na   orliku zostały   przygotowane 
konkursy i  turnieje trójek siatkar-
skich i  koszykarskich, a na stadio-
nie   na najmłodszych mieszkańców 
czekało wiele animacji. Były zawody 
wędkarskie i turniej szachowy oraz 
mecz piłki nożnej KS Lipno Stęszew 
z  reprezentacją poznańskiej policji. 
W międzyczasie można było obejrzeć 
pokaz judo i  taekwondo. Odbyła się 
też rywalizacja gołębi pocztowych 
w locie z  miejscowości Delmenhorst 
(Niemcy) do Stęszewa. Burmistrz 
gminy Włodzimierz Pinczak wręczył 
ponadto nagrody dla najzdolniej-
szych absolwentów gminnych szkół. 
Zwieńczeniem dnia były koncerty 

Cleo i Mrozu, przy których przebo-
jach doskonale bawiła się publicz-
ność. Sobotnie świętowanie zakoń-
czyło się zabawą taneczną z DJ.

25 czerwca zorganizowany został 
natomiast jubileusz 60-lecia hokeja na 
trawie. Z tej okazji odbyła się uroczy-
sta akademia oraz rozegrano Turniej 
Hokejowy o Puchar Burmistrza Gmi-
ny, w którym udział wzięło 14 drużyn 
dziecięcych. Dla najmłodszych miesz-
kańców gminy Ochotnicza Straż Po-
żarna ze Stęszewa przygotowała po-
kaz udzielania pierwszej pomocy oraz 
zaprezentowała sprzęt OSP.   

Na zakończenie obchodów jubile-
uszowych rozegrany został mecz po-
między KS Lipno Stęszew a Oldboys 
Stęszew. Red

Święto Stęszewa z gwiazdami 
bawiącymi publiczność
Mrozu i Cleo zaśpiewali dla mieszkańców gminy Stęszewa i ich gości

Daj o sobie przeczytać!

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń 
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 
w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364,
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296

Zadzwoń teraz!  691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

www.naszglospoznanski.pl

PROMOCJA

Stęszewski hokej 
na trawie ma sześć-
dziesiąt lat

W Wielkopolskim Urzędzie Wo-
jewódzkim w Poznaniu 13 lipca 
samorządowcy podpisali kolejne 
umowy na dofinansowanie w ra-
mach „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019”. Łącznie 
kwota dofinansowania wyniesie 
ponad 19 mln zł. W rezultacie, 
zmodernizowanych i wybudowa-
nych będzie aż 27 km dróg.

To już druga tura podpisywa-
nia umów. Poprzednia odbyła się 
w czerwcu. Teraz wojewoda Zbi-
gniew Hoffmann podpisał kolej-
nych 15 dokumentów, w tym 10 
dla gmin i 5 dla powiatów. 

Jedną z najwyższych dotacji 
otrzymał powiat poznański (2,99 
mln zł) na rozbudowę drogi powia-
towej Dopiewo-Poznań od począt-
ku węzła Dąbrówka do ul. Zakręt 
w Skórzewie. 

Ponad 2 mln zł trafiły także do 
powiatów obornickiego (droga 
w Kowanówku) i leszczyńskiego 
(droga w Wilkowicach). Wśród 
gmin 1,5 mln zł otrzymał Między-
chód na budowę drogi pełniącej 
funkcję obwodnicy w Łowyniu. 
Ponad 1,3 mln trafi także do sa-
morządów z Kościana (budowa 
ulic w Racocie) i Opatówka (ul. 
Kaliska w m. Szałe).

Łącznie wojewoda podpisał tego 
dnia umowy dla 5 powiatów na 
kwotę 10,9 mln zł i 10 gmin, które 
otrzymały 8,3 mln dofinansowa-
nia. W tym roku na dofinanso-
wanie wszystkich wielkopolskich 
inwestycji w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019” przeznaczone jest 
64,5 mln zł. Red

Miliony 
na drogę 
Dąbrówka–
Skórzewo

REKLAMA

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

USŁUGI • WWW.PRESS-GRAF.COM   
TEL. 608-57-29-09
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Do 15 września mieszkańcy gminy 
Komorniki mogą zgłaszać projekty 
w ramach pierwszego Komornic-
kiego Budżetu Obywatelskiego na 
2018 rok. Do dyspozycji mieszkań-
ców jest pula 600 tys. zł, w tym 500 
tys. zł na zadania inwestycyjne i 100 
tys. zł na nieinwestycyjne. 

Projekt do budżetu może zgło-
sić każdy zameldowany mieszka-
niec gminy, który ukończył 15 lat 
i zebrał pod swoim pomysłem co 
najmniej 30 podpisów. Lista zakwa-
lifi kowanych projektów zostanie 
poddana głosowaniu mieszkańców. 
Głosować będzie można od 2 do 15 
października elektronicznie, bądź 
w wyznaczonych punktach w gmi-
nie. W każdym sołectwie wygrywa 
projekt, który uzyskał największą 

liczbę głosów. Zwycięskie projekty 
zostaną wpisane do budżetu gminy 
na przyszły rok.

Wszystkie szczegóły i informacje 
o zgłaszaniu projektów i głosowaniu 
wraz z pełnym harmonogramem 
działań znajdują się na stronie bu-
dżetu obywatelskiego: komorniki.
budzet-obywatelski.org.

Zachęcamy do udziału w Komor-
nickim Budżecie Obywatelskim 
2018. Sam decyduj, co dzieje się 
w Twojej okolicy! Red

Komorniczanie decydują

REKLAMA

Trwa XXVIII edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland” 
pod patronatem „Naszego Głosu Po-
znańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą 
głosować na najlepszych usługodaw-
ców wykonujących usługi na terenie 
Polski i producentów z krajów Unii 
Europejskiej. Organizatorem kon-
kursu jest Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. W celu 

zgłoszenia najlepszej usługi lub pro-
duktu, należy wypełnić jeden z kupo-
nów, które będziemy zamieszczać na 
łamach „Naszego Głosu Poznańskie-
go” i wysyłać na adres: Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Piekary 
17, p. VIII, 61-823 Poznań. Kandy-
datów można też zgłaszać za pomocą 
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi jesienią 2017 r. 
Wśród wysyłających kupony rozlo-
sowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

REKLAMA? ZAMÓW ONLINE!
REKLAMA.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Po raz dziewiąty w powiecie po-
znańskim wręczone zostały na-
grody za osiągnięcia w dziedzinie 
artystycznej oraz działania na rzecz 
upowszechniania i ochrony kultury. 

21 czerwca, w sali sesyjnej Staro-
stwa Powiatowego, Jan Grabkow-
ski, starosta poznański nagrodził 
tegorocznych laureatów. A są to: 
zespół wokalny „Aspirynki” z Ko-
mornik, który za zdobycie pierw-
szego miejsca otrzymał 8.000 zł, 
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta 
Chludowo, nagrodzone sumą 5.500 
zł za drugie  miejsce oraz Krystyna 
Miłobędzka z Puszczykowa, przed-
stawicielka nurtu awangardowego 
w polskiej poezji powojennej, wy-
różniona trzecim miejscem i kwotą 
2.500 zł.

Zdobywczynie pierwszej nagro-
dy fi nansowej „Aspirynki” są przy-
kładem wielkiego zaangażowania 
w kulturalną działalność miejscowo-
ści. Wnioskodawcą nagrody był radny 
powiatowy Mirosław Wieloch, z któ-
rego inicjatywy po raz czwarty uho-

norowano nagrodą kultury starosty 
poznańskiego artystów ze środowiska 
komornickiego. „Aspirynki” swoim 
śpiewem, od niedawna wspieranym 
również głosami męskimi, uświetnia-
ją imprezy gminne oraz promują po-
wiat poznański, koncertując w Polsce 
oraz poza granicami kraju.

„Aspirynki” powstały w 2006 
r. i od tego czasu nie raz stawały 
na podium przeglądów i festiwali 

piosenki organizowanych w całej 
Polsce. Zespół, obecnie pod kie-
runkiem Jacka Wietrzykowskiego 
jest przykładem wielkiego zaanga-
żowania w kulturalną działalność 
miejscowości. Swoim śpiewem, od 
niedawna wspieranym również gło-
sami męskimi, zespół uświetnia im-
prezy gminne oraz promuje powiat 
poznański, koncertując w Polsce 
oraz poza granicami kraju. Red 

„Aspirynki” nagrodzone
Zespół wokalny z Komornik za zdobycie pierwszego miejsca 
otrzymał 8 tysięcy złotych 
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Do dyspozycji miesz-
kańców jest pula 
600 tys. zł 

 NASZ PATRONAT
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– Sołtys tyle może, ile mu wieś po-
może – Dorota Domagała, sołtys 
Rogalinka nie ma wątpliwości, że 
bez mieszkańców, ich zaufania 
i chęci współpracy niewiele by się 
udało. Dziś efektami tej pracy cieszą 
się zarówno najmłodsi, nieco starsi 
jak i seniorzy. Mieszkańcy mają 
jeszcze jeden powód do dumy. Ich 
gospodyni otrzymała w tym roku – 
jako jedyna z Wielkopolski – tytuł 
Sołtysa Roku.

– Jesteśmy dumni, że w powiecie 
poznańskim mamy takich liderów, 
którzy zdobywają ogólnopolskie wy-
różnienia, reprezentując nie tylko po-
wiat, ale całą Wielkopolskę – mówi 
Jan Grabkowski, starosta poznański, 
który osobiście pogratulował Doro-
cie Domagale tytułu Sołtysa Roku. 
– Takie wyróżnienie jest nie tylko 
wyrazem uznania dla pracy na rzecz 
wsi, ale świadectwem olbrzymiego 
zaufania, jakim mieszkańcy obda-
rzyli swojego gospodarza.

Już 10 rok pani Dorota cieszy 

się wsparciem mieszkańców i pełni 
funkcję sołtysa Rogalinka. – Tych, 
którzy nie zawsze z optymizmem 
i entuzjazmem podchodzą do moich 
działań, będąc niekiedy w opozycji – 
zapraszam do współpracy. Staram 
się, aby każdy mógł dać naszej wsi 
to, co ma najlepszego – mówi Doro-
ta Domagała.

Zanim została sołtysem, przez 25 
lat uczyła matematyki w miejscowej 
szkole. I dziś nadal z dużą precyzją 
i matematyczną dokładnością pod-
chodzi do kolejnych wyzwań. A zro-
biono wiele.

– W Rogalinku udało się wybru-
kować dwie główne ulice, działa 
klub malucha, mamy nowe boisko 
przy szkole dla młodzieży i dla star-
szych osób siłownię. Teraz czekamy 
na przebudowę mostu i staramy się 
odwodnić ulicę Sikorskiego – wy-
mienia jednym tchem Sołtys Roku. – 
Ale najpierw wybieramy się na… wy-
poczynek – mówi. Co roku bowiem, 
na hasło pani Doroty, że organizuje 

wyjazd nad morze, 50-osobowa gru-
pa mieszkańców odpowiada wielkim 
entuzjazmem. Dzięki temu zwiedzili 
już całe Wybrzeże.

Wypoczynek bardzo się przyda, 
bo pani Dorota już teraz przygoto-
wuje kolejne spotkania. 

– W tym roku nasza wieś obcho-
dzi 770-lecie swego istnienia. A dzię-
ki temu, że wygraliśmy projekt pod 
hasłem „Jeden dzień w sołectwie. 
Przyroda, kultura, tradycja”, orga-
nizowany przez Zespół Parków Kra-
jobrazowych Województwa Wielko-
polskiego, przygotowaliśmy ścieżkę 
edukacyjną w naszej miejscowości, 
na której można podziwiać histo-
ryczne zdjęcia Rogalinka. Nagrodę 
w wysokości 1000 złotych przezna-
czyliśmy na ukwiecenie i trawniki 
w Rogalinku. Wycieczka kończy się 
pysznym plackiem i kawą w świetli-
cy. Warto nas odwiedzić – zaprasza 
pani sołtys która już w sierpniu pla-
nuje kolejną imprezę integracyjną. 
KG

Dorota Domagała z Rogalinka Sołtysem Roku

Na minionej sesji za przyjęciem 
wykonania budżetu głosowało 20 
radnych, 5 było przeciw, jeden się 
wstrzymał. 

– Co roku wytyczamy nowe, am-
bitne plany. Nasze zamierzenia były 
naprawdę duże, a na 2017 rok są 
jeszcze ambitniejsze. To pokazuje, 
że powiat poznański ciągle się roz-
wija. Dzięki temu też wzrasta liczba 
mieszkańców, a tym samym docho-
dy z PIT. Doceniamy to i dokłada-
my wszelkich starań, by pieniądze 
pochodzące z podatków wydawać 
jak najlepiej – mówił podczas sesji 
absolutoryjnej Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański. 

W minionym roku najwięcej pie-
niędzy przeznaczono na oświatę. 

– Postawiliśmy na oświatę już 
kilka lat temu. Wydatki w ubiegłym 
roku wyniosły 64 mln zł, a dotacja 
48 mln zł, do edukacji dołożyli-
śmy więc prawie 20 mln zł. Dzisiaj 
kształcimy fachowców. Staraliśmy 
się zmienić stereotyp pracownika 
zawodowego i to nam się udało – 
dodaje Jan Grabkowski. 

W ubiegłym roku powiat zainwesto-
wał w szkolnictwo 64.128.856,52  zł. 
Poza bieżącym utrzymaniem placó-
wek, na liście zadań znalazły się m.in.: 
przebudowa budynku administracyj-
nego Zespołu Szkół w Rokietnicy – 
1 790.715,32 zł czy zagospodarowa-
nie głównego wjazdu do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach – 1.025.677,08 zł. Na rewalo-

ryzację wnętrz dawnego kompleksu 
cysterskiego wydano 220.631,99 zł. 
Z kolei przebudowa budynku in-
ternatu i pomieszczeń stołówki Ze-
społu Szkół w Mosinie, z przystoso-
waniem całego obiektu dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych, koszto-
wała 1.795 219,64 zł. 

Warto dodać, że na tzw. eduka-
cyjną opiekę wychowawczą (m.in. 
specjalne ośrodki wychowawcze, 
poradnie psychologiczno-peda-
gogiczne czy placówki specjali-
styczne) przeznaczono kolejne 
17.254.475,86 zł.

Na drugim miejscu pod wzglę-
dem wydatków są drogi, w które za-
inwestowano 47.071.373,68 zł. 

– Najważniejsze były dwie sztan-
darowe inwestycje, które otrzymały 
dofi nansowanie ze Skarbu Państwa 

– ul. Kierska w Kiekrzu oraz ul. 
Grunwaldzka w Plewiskach. Prze-
budowaliśmy też odcinki powiatowe 
takie jak Wierzonka – Mielno oraz 
Tuczno – Stęszewko. To wymierne 
efekty naszej pracy – dodaje Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 

Łącznie na same zadania inwe-
stycyjne wydano ok. 25 mln zł, dzię-
ki czemu przebudowano prawie 30 
kilometrów dróg.

Działania związane z pomo-
cą społeczną kosztowały powiat 
25.514.632,04 zł. Oprócz kosztów 
na utrzymanie i działalność placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych, 
domów pomocy społecznej czy 
ośrodków wsparcia, 8.688.583,74 zł 
przeznaczono na funkcjonowanie 
rodzin zastępczych. Starania w tym 
zakresie zostały docenione i powiat 

otrzymał specjalne wyróżnienie za 
działalność na rzecz pieczy zastęp-
czej podczas 5. Kongresu Rodziciel-
stwa Zastępczego. Z kolei zadania 
związane z ochroną zdrowia koszto-
wały 16.629.357,89 zł. 

– Hasło „Bezpieczny powiat” jest 
wypełnione treścią i konkretnymi 
działaniami. Swoimi decyzjami, 
przy wsparciu radnych, dajemy na-
szym mieszkańcom poczucie bez-
pieczeństwa. Chcą tu mieszkać, po-
wierzają nam pieniądze z podatków, 
a my chcemy je wydawać z myślą 
o nich. 2,6 mln zł przeznaczyliśmy 
na działania związane z bezpieczeń-
stwem. Najważniejsze były budo-
wa komisariatu w Dopiewie oraz 
remont komisariatu w Murowanej 
Goślinie – mówi Jan Grabkowski. 

Na bezpieczeństwo publiczne 

i ochronę przeciwpożarową powiat 
poznański wydał 2.640.469,31 zł. 
Na komendy powiatowe Państwo-
wej Straży Pożarnej przekazano 
1.445.000 zł. W kwocie tej zawarte 
są wydatki m.in. na zakup sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego i specjali-
stycznego, środków ochrony indy-
widualnej i zbiorowej strażaka, wy-
posażenia grup specjalistycznych, 
organizację szkoleń dla funkcjona-
riuszy PSP i druhów OSP, a także 
modernizację obiektu i terenu do 
ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-
Gaśniczej nr 8 w Bolechowie.

Absolutorium dla starosty 
poznańskiego

Prospołeczny i proinwestycyjny – tak radni określili ubiegłoroczny budżet powiatu poznańskiego 
i zdecydowaną większością głosów udzielili absolutorium Janowi Grabkowskiemu. W 2016 r. dochody 
wyniosły 254.460.420,51 zł, natomiast wydatki 250.184.645,85 zł

Katarzyna 
Wozińska-Gracz
kontakt@naszglospoznanski.pl

KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz.U.2016.2174 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. 
Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy, 
przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym tj. 

• cz. dz. 665/3 z obrębu Stęszew;
• cz. dz. 66/3 z obrębu Krąplewo;
• cz. dz. 81 z obrębu Piekary.
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.

Wójt gminy Duszniki 
informuje, 

iż został sporządzony i podany do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości położonej na terenie miejscowości Sędziny 
przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

Informacja ta podana jest w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki 
przy ulicy Sportowej 1, 

na terenie miejscowości położenia nieruchomości oraz na stronie 
internetowej gminy Duszniki i BIP.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy 
Duszniki (telefon 61-29 56 530) lub www.duszniki.eu ). 

Wójt gminy Duszniki 
informuje, 

iż został sporządzony i podany do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości położonej na terenie miejscowości Sękowo 
przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. 

Informacja ta podana jest w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki 
przy ulicy Sportowej 1, 

na terenie miejscowości położenia nieruchomości oraz na stronie 
internetowej gminy Duszniki i BIP.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy 
Duszniki (telefon 61-29 56 530) lub www.duszniki.eu ). 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r.10 lipca 2017 r. wywiesił w siedzibie Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 oraz na stronie internetowej Gminy, 
do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do najmu i dzierżawy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu można uzyskać 

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 6, tel.(061) 89-59-289.

REKLAMA
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W Parku 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym do dyspozycji czworo-
nogów oddany został wybieg dla 
psów. Na wydzielonej przestrzeni 
ustawiono m.in. drążki i obręcze 
do przeskoków, tunele i tubę oraz 

równoważnię. Wybieg jest podzie-
lony – wydzielono teren dla psów 
małych i psów większych. Podobne 
urządzenia znajdują się w moderni-
zowanym Parku im. Kanikowskiego 
w Przeźmierowie. ARz

Dla psiej przyjemności

Organizatorem była gmina Tarno-
wo Podgórne, a uczestniczyli w niej 
m.in. goście z gmin partnerskich 
i zaprzyjaźnionych. Wydarzenie 
odbywało się w ramach Dni Gminy 
Tarnowo Podgórne. 

Podczas konferencji zaprezento-
wano projekty biznesowe wypraco-
wane podczas międzynarodowych 
warsztatów odbywających się od 27 
czerwca w Tarnowie Podgórnym. 
Ich uczestnikami byli młodzi przed-
siębiorcy z Livani (Łotwa), Solecz-
nik / Salcininkai (Litwa), Ukmerge 
(Litwa), a także przedstawiciele 
Młodzieżowej Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne.

W programie warsztatów zapla-
nowano wspólne debaty na temat 
roli młodych obywateli w nowocze-
snej Europie (e-votingu i zarządza-
nia projektowego), warsztaty (m.in. 
z wystąpień publicznych i społecz-
nego zaangażowania biznesu). 
Uczestnicy pojechali także na tzw. 
wizyty studyjne do fi rm na terenie 
gminy Tarnowo Podgórne: w Schat-
tdecor poznawali zasady bizne-
su zaangażowanego społecznie, 
a w Amazon – organizację pracy 
w dużym przedsiębiorstwie. 

Zwieńczeniem warsztatów były 
wypracowane projekty biznesowych 
przedsięwzięć. 

Uczestnicy pracowali w pięciu 
międzynarodowych grupach – każ-
da zaprezentowała na międzynaro-
dowej konferencji swój autorski po-
mysł biznesu współpracującego ze 
społecznością lokalną i wspierającą 
jej rozwój. 

Wystąpieniom – z dużym zain-
teresowaniem – przysłuchiwali się 
goście z gmin partnerskich i za-
przyjaźnionych: z Livani (Łotwa), 
Ukmerge (Litwa), Solecznik/Salci-
ninkai (Litwa), Rohrdorf (Niemcy), 

Kamieńca Podolskiego (Ukraina) 
oraz z Polski: z Barda, Czortszyna 
i Szemudu. Na konferencję przyszli 
także radni i zainteresowani tema-
tem mieszkańcy. 

Wójt Tadeusz Czajka, podsumo-
wując warsztaty i konferencję, pod-
kreślił zarówno profesjonalne przy-
gotowanie, jak i dojrzałe podejście 
prelegentów do spraw związanych 
ze współpracą biznesu ze społecz-
nością lokalną. Podziękował rów-
nież pracownikom Tarnowskiego 
Centrum Wspierania Przedsiębior-
czości za przygotowanie tego wyda-
rzenia. ARz

Młodzi o biznesie
Międzynarodowa konferencja „Młodzi przedsiębiorcy 
zaangażowani społecznie i obywatelsko” odbyła się 30 
czerwca w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym
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Grupa 50 dzieci z Kamieńca Podol-
skiego (Ukraina) wypoczywa od 7 
lipca na wakacjach w gminie Tarno-
wo Podgórne. Zostały ulokowane są 
w ośrodku Val do Sole w Lusowie. 
Zaplanowano dla nich szereg atrak-
cji, m.in. wizytę w Tarnowskich Ter-
mach, zwiedzanie gminy i Pozna-
nia, ogniska. 

– Wakacyjny wypoczynek dla 
dzieci z Kamieńca Podolskiego or-
ganizujemy czwarty rok z rzędu 
– mówi wójt Tarnowa Podgórnego 
Tadeusz Czajka. – Ta inicjatywa jest 
jednym z elementów partnerskiej 
współpracy gminy Tarnowo Pod-
górne z ukraińskim miastem Ka-
mieniec Podolski. 

Dzieci w Polsce odpoczywały do 
16 lipca. Koszty pobytu dzieci po-
krywa gmina przy wsparciu lokal-
nych przedsiębiorców. ARz

Dzieci z Ukrainy wypoczywają 

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



13
NR 122 / 17 LIPCA 2017 

KULTURA

9 lipca, rozpoczął się „Letni Fe-
stiwal Muzyka z Kórnika”. To już 
jego trzynasta edycja. Tegoroczna 
składa się z ośmiu koncertów, któ-
re odbywać się będą w kórnickim 
Arboretum. Każdy z nich, podobnie 
jak w latach ubiegłych, będzie inny. 
W związku z tym wszyscy chętni 
znajdą coś interesującego dla siebie. 

Pierwszym koncertem inauguru-
jącym kórnickie spotkania z muzy-
ką był koncert elektro-akustyczny 
Kasi Wilk z zespołem. Festiwal roz-
począł się więc od „mocnego ude-
rzenia”, gdyż Kasia Wilk jest woka-
listką dynamiczną, z charakterem. 
Piosenkarka współpracowała m.in. 
zespołami Kto To, Dreamland, 
Groovestreet, a także z Mezem. 
Jest laureatką wielu prestiżowych 
nagród. Od 2006 roku wokalistka 
śpiewa w Orkiestrze Adama Sztaby, 

a od 2008 roku rozpoczęła karierę 
solową. 

W kórnickim Arboretum Kasi 
Wilk towarzyszyła Katarzyna Ro-
ścińska, wokalistka o znakomitym 
głosie oraz zespół w składzie: Grze-
gorz Piotrowski – gitara, Tomasz 
Jędrzejewski – instrumenty klawi-
szowe, Kacper Pietrzyk – bas i Ma-
teusz Brzostowski – perkusja. 

Piosenkarka zaprezentowała 
piosenki ze swoich płyt, które wie-
lu zgromadzonych w Arboretum 
śpiewało razem z nią. Z pewnością 
koncert należy zaliczyć do bardzo 
udanych, gdyż zgromadził tłumy. 

Do końca wakacji na antenie Ra-
dia Poznań realizowana jest letnia 
ramówka, która przyniosła wie-
le nowych audycji i trochę korekt 
w niektórych stałych pozycjach 
programowych. Największe zmiany 
wprowadzono do przedpołudniowe-
go programu „Mała czarna”, który 
w lipcu i sierpniu przeniósł się na 
jeden z radiowych balkonów i spe-
cjalnie na wakacje nazywa się „Mała 
czarna lattem”. Program nadawany 
jest dłużej niż zwykle, bo aż trzy go-
dziny. Audycję prowadzi na co dzień 
Joanna Divina, którą tymczasowo 
zastępuje Joanna Kardasz-Dyc. 

Program ma bardzo luźny, 
przyjazny charakter, a prowadzą-
ce audycje rozmawiają ze swoimi 
gośćmi głównie o zagadnieniach 
związanych z wakacjami: o podró-
żach, językach obcych, sposobach 
spędzenia wolnego czasu latem 
oraz o ciekawostkach kulinarnych 

z całego świata. Zapraszani są 
m.in. znani poznańscy kucharze, 
którzy opowiadają o gotowaniu 
i przygotowują na żywo smaczne 

potrawy. Nie brakuje rozmów z ar-
tystami czy organizatorami wielu 
wakacyjnych wydarzeń. Gospo-
dynie programu nie zapominają 

oczywiście o bieżących wydarze-
niach kulturalnych i sportowych 
w Wielkopolsce. Podczas audycji 
wygrać można m.in. bilety na kon-

certy, do kina czy radiowe gadżety. 
„Mała czarna lattem” zaprasza od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 9.00 do 12.00. PN

Letni Festiwal 
Muzyka z Kórnika

Mała czarna lattem, czyli lato w Radiu Poznań

W tym roku uczestnicy będą mieli 
okazję bawić się na tym wydarzeniu 
przez czterech dni, podczas których 
będzie można wysłuchać 30 kon-
certów. Gwiazdą eventu będzie Fisz 
Emade Tworzywo. Zaplanowany 
jest też występ Ani Dąbrowskiej, or-
ganizowany przez Good Taste Pro-
duction. Patronat sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”.

Na czterech scenach wystąpi po-
nad 200 muzyków, którzy zaprezen-
tują swoje autorskie utwory w takich 
gatunkach jak: blues, rock, jazz, al-
ternatywa czy raegge. Ponadto w ra-
mach festiwalu zaplanowano szereg 
atrakcji: regaty, zumbę przy blasku 
wschodzącego słońca, fi tness, loty 
widokowe paralotnią, warsztaty 
z tworzenia murali. Nie zabraknie 
też wyśmienitego jedzenia.

Oprócz muzyki i odpoczynku, 
Jam Festiwal to również sport. 
W tym roku organizatorzy posta-
nowili wskrzesić Powidzki Bieg po 
Zdrowie, którego pierwsza odsło-
na na dystansie 10 km odbyła się 
podczas II edycji Festiwalu. Jednak 
to, czego nie oddadzą żadne atrak-
cje ani koncerty, to atmosfera, jaka 
panuje w miasteczku podczas Festi-
walu – i to właśnie czyni wydarzenie 
tak wyjątkowym!

W tegorocznej edycji pomysło-
dawcy spodziewają się 40 tysięcy 
gości. Hasło eventu pozostaje bez 
zmian: Zalejemy Miasteczko Muzy-
ką! Red

Powidz Jam Festiwal
20 lipca w rozpoczyna się czwarta edycja 

Powidz Jam Festiwal
 NASZ PATRONAT

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Joanna Divina z gościem. Joanna Kardasz-Dyc.

9 lipca odbył się koncert elektro-akustyczny Kasi Wilk z zespołem.
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Wielki Finał Grand Prix Gminy Tar-
nowo Podgórne w Siatkówce Pla-
żowej o Puchar Wójta odbył się 18 
czerwca na plaży w Lusowie! Przypo-
mnijmy, że fi naliści musieli wcześniej 
zakwalifi kować się poprzez zajęcie 
premiowanego awansem miejsca od 
I do VI w jednej z dwóch poprzed-
nich eliminacjach, które rozegrano 
najpierw 4 czerwca na terenie Tar-
nowskich Termach, a następnie 11 
czerwca przy ul. Ogrodowej w Tar-

nowie Podgórnym. Zatem sam udział 
w fi nale był już nie lada osiągnięciem. 

Po niezwykle zaciętym pojedynku 
na najwyższym podium stanęła para 
Łukasz Grabowski/Bartosz Kramer 
z Poznania, pokonując duet Bartosz 
Rubaszewski/Mateusz Kiersznicki 
z Poznania i Nakła. Trzecie miejsce 
zajęli Szymon Bułkowski i Paweł 
Jaroszczak, pochodzący z Wrześni 
i Poznania, zwyciężając z parą To-
masz Prońko/Oskar Harmaciński 

z Drezdenka. Regionalny akcent 
w turnieju zajął piąte miejsce, a był 
to Krzysztof Grodziski z Chyb wraz 
z Szymonem Krzyżkowiakiem ex 
aequo z parą Kamil Małecki/Jędrzej 
Bąkiewicz z Kwilcza i Wschowy. 

Impreza odbyła się w ramach 
I edycji Budżetu Inicjatyw Społecz-
nych Gminy Tarnowo Podgórne, 
w której projekt autorstwa Błażeja 
Szubstarskiego zdobył największą 
liczbę głosów. ARz

„Zborowo na sportowo” to wyjątko-
we cykliczne wydarzenie, jakie od-
bywa się na „Owocowej Plaży” nad 
Jeziorem Niepruszewskim w Zboro-
wie. GOSiR Dopiewo przygotował 
dla miłośników aktywnego wypo-

czynku mnóstwo atrakcji: turnieje 
w siatkówkę i piłkę nożną, animacje 
dziecięce, konkurs arbuzowy, zum-
bę, buble football, muzykę, kurtynę 
wodną. Kolejne „Zborowo na spor-
towo” – 6 sierpnia. MS

Siatkarska Grand Prix Owocowe i sportowe 
Zborowo 
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Świetna wiadomość dotarła do klu-
bu z Kołobrzegu, gdzie odbywały 
się mistrzostwa Polski do lat 12. 
Zawodnik AZS Poznań Goran Zgo-
ła, został złotym medalistą zarówno 
w singlu, jak i w deblu. W fi nale sin-
gla pokonał poznaniaka Fryderyka 
Lechno -Wasiutyńskiego 2:6, 6:1, 
10:8. Natomiast w drabince deblo-
wej Goran i Fryderyk tworzyli parę, 
która w fi nale pokonała Oskara 
Grzegorzewskiego (MTC Warsza-
wa) i Damiana Piekarza (ST Match-
point Wrocław) 7:6, 6:4. 

Kolejna wiadomość, to sukces 
Piotra Matuszewskiego.  Kalisza-
nin,  broniący  barw AZS Poznań, 
doszedł do półfi nału zawodowe-
go turnieju ITF 15.000 $ Warmia 
i Mazury Open, odbywającego się 
w Mrągowie. 

Natomiast Maciej Smoła (AZS 
Poznań) w tym samym turnieju, 
zameldował się w fi nale debla. Tak-
że  Jan  Wajdemajer  (AZS Poznań) 
zanotował deblowe zwycięstwo 
w międzynarodowym turnieju Ten-
nis Europe kategorii 1 Pont de Ge-
nerations, w Awinionie we Francji.

Warto też odnotować, że tenisist-
ka AZS Magda Linette zagrała w tur-
nieju głównym wielkoszlemowego 
Wimbledonu. Niestety, przegrała 
w pierwszej rundzie z Amerykanką 
Bethanie Mattek-Sands 6:1, 2:6, 3:6.

Najlepsza sekcja tenisowa w Pol-
sce ogłasza nabór dzieci do szkółki 
tenisowej w wieku 5-12 lat. To nie-

powtarzalna okazja do tego aby 
rozpocząć karierę drogą Agnieszki 
Radwańskiej lub Jerzego Janowi-
cza. Klub zaprasza wszystkie dzieci 

wraz z rodzicami do zapisania się 
do sekcji. Zajęcia odbywają się na 
kortach AZS w Poznaniu, przy uli-
cy Noskowskiego 25. Prowadzą je 

licencjonowani trenerzy Polskiego 
Związku Tenisowego. Zapisy i in-
formacje pod numerami telefonu: 
61 851 85 95. Red

Triumfy tenisistów AZS Poznań 
Reprezentanci sekcji tenisowej AZS Poznań zanotowali kilka dużych sukcesów
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Fryderyk Lechno – Wasiutyński i Goran Zgoła zagrali w fi nałach 
singla i debla MP do lat 12.

Piotr Matuszewski doszedł do 
półfi nału zawodowego turnieju 
ITF. 

23 lipca w Poznaniu odbędzie się 
pierwsza runda fi nałowa Indywidu-
alnych Mistrzostw Świata Juniorów. 
Stawka tegorocznej rywalizacji mło-
dzieżowców zapowiada się niezwy-
kle interesująco. 

Tytułu mistrzowskiego bronić 
będzie Australijczyk Max Fricke. 
Niezwykle groźni wydają się być re-
prezentanci Polski – Maksym Dra-
bik oraz Kacper Woryna. Apetyt na 
poprawę zeszłorocznej pozycji ma 
Brytyjczyk Robert Lambert, który 
w ubiegłym roku sklasyfi kowany zo-
stał na trzeciej pozycji. W wysokiej 
formie są również Australijczycy 
Brady Kurtz oraz Jack Holder. 

Wejściówki wciąż są dostępne 
na www.bilety.pszpoznan.com.pl. 
Ceny biletów przedstawiają się na-
stępująco: Miejsca numerowane – 
30 zł, nienumerowane – 20 zł, bilet 
„junior” – 5 zł (nie dotyczy trybun 
numerowanych). Dzieci do lat 6 – 
wchodzą bezpłatnie. Red

Żużlowe
MŚ U21 na 
Golęcinie 

• Dla naszych Czytelników 
mamy 10 podwójnych biletów. 
Jak zdobyć jeden z nich? 
Szukajcie na www.naszglospo-
znanski.pl .

Zdobądź bilet
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DAJ O SOBIE PRZECZYTAĆ!

W POZNANIU: 
• ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 
W TARNOWIE PODGÓRNYM: 
•  Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364
W BUKU: 
•  Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń: 

Zadzwoń teraz!  691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

www.naszglospoznanski.pl

PROMOCJA

Najwyżej sklasyfi kowana rakieta 
polskiego tenisa jest rozstawiona 
w turnieju z numerem czwartym. 
Dla „Jerzyka” będzie to powrót do 
przeszłości, bowiem występował 
w Poznaniu wielokrotnie. Triumf 
w 2012 roku był dla niego tram-
poliną do lepszej kariery. Przecież 
w pewnym momencie plasował się 
na 14. miejscu w rankingu ATP. Po 
kliku słabszych miesiącach spowo-
dowanych m.in. kłopotami zdro-
wotnymi ponownie będzie chciał 
odbudować się na kortach Parku 
Tenisowego Olimpia i ma na to duże 
szanse. Mecze Janowicza z pewno-
ścią przyciągną na trybuny nawet 
tenisowych laików. Łodzianin ma 
wyrobioną markę w polskim sporcie 
i nie można przejść obok jego wystę-
pów obojętnie. 

– Jego tegoroczny występ będzie 
na pewno dużą atrakcją i zapewne 
sprawi, że trybuny kortu centralne-
go wypełnią się kibicami – cieszy się 
dyrektor turnieju Krzysztof Jordan.

Poza Janowiczem w turnieju na 
pewno zobaczymy czterech innych 
Polaków: Kamila Majchrzaka, Hu-
berta Hurkacza, Andrzeja Kapasia 
i Michała Dembka. Każdy z nich 
z będzie chciał się pokazać jak najle-
piej przez poznańską publicznością. 
Eksperci widzą w Majchrzaku i Hur-
kaczu „czarne konie” zawodów. Być 
może w turnieju głównym zagra 

więcej biało-czerwonych. Do week-
endowych eliminacji zgłosiło się aż 
dziesięciu, ale w turnieju głównym 
zostały cztery wolne miejsca.

Szczęście uśmiechnęło się do 

Polaków w sobotnim losowaniu 
pierwszej rundy. Żaden z tych, któ-
rzy byli pewni występu w turnieju 
głównym bez eliminacji, nie trafi ł 
na rozstawionego rywala. Jerzy 

Janowicz zmierzy się z Jaume Mu-
narem. 20-letni Hiszpan zajmuje 
w tej chwili 266. miejsce w rankin-
gu ATP. 

Kamil Majchrzak trafi ł z kolei 
na Uzbeka Sanjara Fayzieva, skla-
syfi kowanego tylko kilkanaście 
pozycji wyżej w rankingu ATP. Hu-
bert Hurkacz zmierzy się z Fran-
cuzem Jonathanem Eysserikiem, 

zaś Andrzej Kapaś z Serbem Pedją 
Krstinem, który w ubiegłym roku, 
będąc w dużo lepszej formie, przy-
jeżdżał do Poznania jako zawodnik 
rozstawiony z numerem czwartym. 
Najtrudniejsze zadanie będzie miał 
Michał Dembek, którego przeciwni-
kiem okazał się Belg Yannick Reu-
ter, klasyfi kowany na jedenastym 
miejscu w gronie tenisistów przy-
jeżdżających do stolicy Wielkopol-
ski w tym roku. 

Szyki Polakom, a przede wszyst-
kim Janowiczowi będzie chciał 
pokrzyżować Casper Ruud. Młody 
Norweg będzie w Poznaniu rozsta-
wiony z „jedynką”, a wygrywanie na 
kortach Olimpii może mieć we krwi. 
19 lat temu w poznańskim turnieju 

triumfował jego ojciec Christian. 
Wiele osób zwraca też baczną uwa-
gę na Floriana Mayera i Lukasa 
Rosola. To zawodnicy, którzy mają 
na swoim koncie wiele sukcesów 
na światowych kortach. Co praw-
da, Niemiec i Czech lata świetności 
mają za sobą, ale na pewno nie za-
pomnieli jak się gra w tenisa.

Przez najbliższy tydzień kibice 
zobaczą wiele ciekawych meczów 
singlistów i deblistów, którzy bić 
się będą o rankingowe punkty, 
ale też o całkiem spore pieniądze. 
Pula nagród w tym roku wzrosła 
z 42,5 do 64 tysięcy euro. Zwy-
cięzcę poznamy 23 lipca, a wielki 
fi nał zaplanowano wówczas na go-
dzinę 12. Być może zagrają w nim 
zawodnicy, którzy za chwilę będą 
odnosić wielkie sukcesy w turnie-
jach wielkoszlemowych. W końcu 
w przeszłości na kortach Parku 
Tenisowego Olimpia grali tacy te-
nisiści, jak David Goffi n czy Pablo 
Carreno Busta. Pogoda między 15 
a 23 lipca ma rozpieszczać kibiców, 
więc warto się wybrać do lasku go-
lęcińskiego, aby delektować się te-
nisem na wysokim poziomie. 

Czekamy na zwycięstwo Polaka
Startuje turniej główny 14. edycji challengera tenisowego Poznań Open. Czy kibice 

doczekają się drugiego w historii zwycięstwa polskiego tenisisty? Wśród faworytów jest Jerzy Janowicz

Paweł 
Klama 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Pula nagród w tym 
roku wzrosła z 42,5 
do 64 tys. euro

Jerzy Janowicz 
triumfował 

w Poznaniu 
w 2012 r. 

 NASZ PATRONAT
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Pomerania Fun Park to rodzinny 
park rozrywki nastawiony na aktyw-
ne spędzenie czasu przez rodziców 
wraz z dziećmi. Działa od 1 czerwca. 

– Geneza jego powstania jest pro-
zaiczna – opowiada prezes Marek 
Różewski. – Kiedyś jadąc w desz-
czową pogodę z córką i wnuczkami 
zastanawialiśmy się co robić i po-
stanowiłem wybudować plac zabaw, 
który… rozrósł się do Pomerania Fun 
Park. Dlaczego okolice Kołobrzegu, 
a nie Poznania, czy Tarnowa Podgór-
nego, w którym mieszkam? Po pro-
stu, Kołobrzeg to teren turystyczny, 
przyjeżdża tutaj więcej osób. 

Obecnie otwarty jest pierwszy 
etap inwestycji (ok. 10 hektarów). 
Drugi zaplanowano na rok 2018 
i będą to głównie atrakcje wodne. 
Jednak, ci którzy przyjadą już dziś 
nie rozczarują się. Aktualnie działa 
osiem urządzeń mechanicznych, 
strefa dmuchańców, cztery ogrom-
ne place zabaw oraz hala zabaw 
(3000 m2!), w której mieści się je-
den z największych w Polsce placów 
zabaw. Jest też Wioska Wikingów.

Park nastawiony jest na rodzin-
ny, aktywny wypoczynek, więc 
niewiele tu urządzeń dostarcza-
jących ekstremalne doznania. 
Największą frajdą dla osób szu-
kających takich wrażeń będzie 
z pewnością wahadło „Extrem”. 
Jednorazowo zabiera dwanaście 
osób, obraca się wokół własnej osi 
i dodatkowo jak to wahadło w osi 

poziomej. Drugą interesującą pro-
pozycją jest 30-metrowa karuzela 
krzesełkowa „Wieża”. Zabiera 16 
osób, i kręcąc się wokół własnej 
osi wspina się na wysokość trzy-
dziestu metrów skąd rozpościera 
się przepiękny widok na cały park 
i okoliczne lasy. W parku można 
się również przejechać mini-rol-
lercoasterem „Dragon”. Kolejka 
wyposażona w pięć wagoników nie 
osiąga zawrotnych prędkości, ale 
porusza się po torze składającym 
się z dwóch poziomych pętli przez 
co wrażenia z jazdy są całkiem nie-
złe. Mniej ekstremalne urządzenia, 
ale równie ciekawe to hydraulicz-
na karuzela „Łabędzie” – klasyk 

parków rozrywki. W Pomerania 
Fun Park funkcjonują aż dwa duże 
autodromy – atrakcja szczególnie 
lubiana przez ojców z synami. Dla 
najmniejszych przygotowano stre-
fą pod nazwą „maluszkowo” gdzie 
można bawić się na: dwóch małych 
karuzelach „Pojazdy” i „Cyrk”, ko-
lorowej mini kolejce, dmuchanym 
placu zabaw oraz huśtawkach. 

W strefi e dmuchańców znajdzie-
my zjeżdżalnie, poduchę do ska-
kania, gąsienice z wewnętrznym 
torem przeszkód i ogromne urzą-
dzenie – tor Wipe Out – 55 metrów 
długości i sześć torów prowokuje do 
rywalizacji nie tylko najmłodszych. 
Odwiedzający mogą się również ba-

wić na dużych placach zabaw, które 
rozstawione są na terenie parku. 

Pomerania to także potężna hala 
zabaw. Ten ogromny plac, gdzie 
pomieścić się może jednocześnie 
pięćset dzieci i sto osób dorosłych. 
Składa się z czterech stref Ocean, 
Statek, Wulkan, Tropikalna Wyspa. 
Wszystkie wyposażone są w niezli-
czoną liczbę przeszkód, zjeżdżalni 
i basenów z kulkami. Największa 
zjeżdżalnia ma aż osiem metrów 
wysokości. 

Interesującym rozwiązaniem są 
przejścia linowe pomiędzy każdą ze 
stref. Zawieszone cztery metry nad 
ziemią sznurowane tunele umożli-
wią przejście z jednego końca hali 

na drugi nie schodząc na podłogę. 
Warto podkreślić, że wszystkie te 
atrakcje dostępne są, zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Ponad to 
w hali znajduje się restauracja oraz 
pokoje urodzinowe, które umożli-
wiają zorganizowanie imprezy ro-
dzinnej. 

Na początku lipca została odda-
na do użytku Wioska Wikingów. 
Autentyczna osada składająca się 
z dziesięciu chat, palisady i bramy 
już robi wrażenie. Chętni mogą 
wziąć udział w licznych atrakcjach 
oferowanych przez rezydujących 
na miejscu wikingów – wyrabianie 
ceramiki, strzelanie z łuku, śre-
dniowieczne gry czy wróżby to tylko 
wycinek oferty. Mocnym punktem 
Wioski Wikingów jest multimedial-
na sala, która przeniesie zwiedzają-
cych w czasie oraz ukaże magiczny 
świat troli oraz skandynawskich 
legend. 

Pomerania Fun Park oferuje 
swoim gościom wiele dodatkowych 
atrakcji. Często w parku odbywają 
się animacje i konkursy prowadzo-
ne przez animatorki, a każdorazowe 
spotkanie z Pomerkiem – maskotką 
parku – kończy się drobnym gadże-
tem co jest miłą pamiątką z parku 
i szczególnie cieszy dzieci. 

Park jest też świetnym miejscem 
do organizacji imprez dla doro-
słych. Oprócz oczywistych atrakcji 
i karuzel można skorzystać np.: z re-
stauracji grillowej, gdzie oferowana 
jest „biesiada po polsku” czy „uczta 
z wikingami”. Spotkanie rodzinne 
czy impreza fi rmowa na pewno za-
padną długo w pamięci. 

Pomerania Fun Park jest położo-
ny w miejscowości Pyszka w gminie 
Dygowo. Oddalony 12 kilometrów 
od Kołobrzegu, trzydzieści od Ko-
szalina, sto od Szczecinka. Znaj-
duje się przy drodze wojewódzkiej 
nr 163 więc dojazd do tego miejsca 
jest prosty i dogodny. Bez problemu 
można się tu również dostać auto-
busem – kursują dwie linie.

Park działa codziennie w godzi-
nach od 9.00 do 18.00. Szczegóły 
na stronie www.parkpomerania.pl 
oraz na portalu facebook/pomera-
niafunpark. Red

Pomerania Fun Park dla rodzin 
Przedsiębiorca z Tarnowa Podgórnego – Marek Różewski, właściciel Hotelu Leda SPA**** w Kołobrzegu, 
wybudował wielki park rozrywki
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