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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!

Michał Szpak Michał Szpak 
zaśpiewa w Dopiewie
— Wszystkich, którzy chcą usłyszeć moje piosenki na żywo, zapraszam na koncert — Wszystkich, którzy chcą usłyszeć moje piosenki na żywo, zapraszam na koncert 
do Dopiewa, gdzie 22 czerwca o godzinie 18:00 pojawię się na scenie — mówi do Dopiewa, gdzie 22 czerwca o godzinie 18:00 pojawię się na scenie — mówi 
w rozmowie z nami Michał Szpak. Więcej naw rozmowie z nami Michał Szpak. Więcej na STR. 13STR. 13
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HAVET Hotel Resort & Spa ***** | ul. Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno | havethotel.pl

Wakacje nad morzem
20.06–08.09

noclegi w komfortowych pokojach
bogaty bufet śniadaniowy i kolacyjny
nielimitowany dostęp do kompleksu wodno–termalnego

zorganizowana plaża
beach bar i muzyczne eventy
bogaty program animacyjny

Zarezerwuj już dziś!
rezerwacja@havethotel.pl

+48 94 711 36 50

Dziecko do 6 lat GRATIS!

REKLAMA
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TEMAT NUMERU

30 mln złotych na Stary Rynek
Podpisano umowę na dofi nansowanie rewaloryzacji płyty Starego Rynku. Poznań pozyskał na realizację 
projektu 30 milionów złotych ze środków unijnych. Pozwoli to na stworzenie przestrzeni rynku przyjaznej 
dla wszystkich mieszkańców, a przebudowa trwać będzie półtora roku od wbicia pierwszej łopaty
– Stary Rynek ma być wizytówką 
Poznania, a tym samym wizytów-
ką regionu. Ubolewam, że doszło 
do degradacji tych najważniejszych 
przestrzeni miasta. Mam na my-
śli takie symbole, jak Stary Rynek 
i ulicę Św. Marcin. Przywrócimy im 
dawny blask – deklaruje Jacek Jaś-
kowiak, prezydent Poznania. – Dla 
mnie najlepszą formą patriotyzmu 
jest właśnie dbałość o to co zostawili 
nam nasi przodkowie. Jestem prze-
konany, że wcześniejsze inwestycje 
i sprawność ich realizacji doprowa-
dzi do tego, że również na tym wy-
jątkowo trudnym terenie, zrobimy to 
w założonym budżecie i terminie. 

Wniosek Poznania o dofi nansowa-
nie przebudowy płyty Starego Rynku 
uzyskał najwyższą notę w konkursie 
organizowanym przez zarząd woje-
wództwa wielkopolskiego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 2014+ (WRPO 
2014+). Komisja oceniająca przyzna-
ła 42,5 na 45 możliwych punktów 
projektowi „Rewaloryzacji przestrze-
ni płyty Starego Rynku w Poznaniu 
wraz z przekształceniem fragmentu 
bloku śródrynkowego (ul. Jana Bap-
tysty Quadro) w pasaż kultury”. 

Prestiżowy projekt 
– To jest najbardziej prestiżowy 

projekt spośród tych, które brały 
udział w konkursie na rewitalizację 
terenów w Wielkopolsce. Ten projekt 
jest ważny dla Wielkopolski, a Stary 
Rynek w Poznaniu jest sercem tego 
regionu – mówi Marek Woźniak, 
marszałek województwa wielkopol-
skiego. – Zgłoszonych zostało 91 
projektów. Liczyła się dobre ocena, 
a miasto Poznań zdobyło najwyż-

szą notę. Również kwota pieniędzy 
unijnych, które przekażemy, jest naj-
większa spośród wszystkich, które 
zostaną udzielone. 

Zarząd województwa wielkopol-
skiego podjął decyzję o przyznaniu 
prawie 30 milionów złotych na re-
alizację przedsięwzięcia, w ramach 
którego przebudowana i zmoder-
nizowana zostanie nawierzchnia 
płyty oraz chodników Starego Ryn-
ku. Elementem projektu jest także 
przekształcenie fragmentu bloku 
śródrynkowego (ul. Jana Baptysty 
Quadro) w pasaż kultury.

Wartość całej inwestycji to 53,3 
mln zł. Dofi nansowanie unijne w wy-
sokości niemal 30 mln zł z WRPO 
2014+ pochodzi z puli środków, któ-
re zarząd województwa wielkopol-
skiego przeznaczył na rewitalizację 
miast i ich dzielnic, terenów wiej-
skich, poprzemysłowych i powojsko-
wych. Dotychczas w ramach Pod-
działania 9.2.1 „Rewitalizacja miast 
i ich dzielnic, terenów wiejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych” 
zarząd województwa wielkopolskie-
go wybrał projekty na łączną kwotę 
dofi nansowania ponad 226 mln zł.

Rynek w półtora roku
Rozpoczęcie prac ma nastąpić 

po zakończeniu rewaloryzacji pla-
cu Kolegiackiego. Na czas przebu-
dowy Starego Rynku to właśnie to 
miejsce ma przejąć część jego funk-
cji społecznych i kulturalnych. Po 
przebudowie Stary Rynek ma pełnić 
głównie funkcję reprezentacyjną, 
z zachowaniem funkcji ogródków 
gastronomicznych w sezonie wio-
senno-letnim.

Inwestycja będzie realizowana 

w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. 
Rozpisany zostanie przetarg mający 
na celu wybranie wykonawcy, który 
w pierwszej kolejności będzie miał za 
zadanie zaprojektowanie przestrzeni, 
a następnie wykona prace budowla-
ne. Projekt jest bardzo skomplikowa-
ny m.in. ze względu na przebiegające 
sieci podziemne oraz relikty archeolo-
giczne dawnej zabudowy rynkowej. 
Trwają rozmowy z gestorami sieci 
w zakresie wymiany infrastruktury 
podziemnej, które zakończy podpi-
sanie stosownych uzgodnień i umów 
partycypacyjnych.

Prace budowlane zaczną się jesie-
nią 2021 roku, po zakończonym sezo-
nie ogródkowym i potrwają do wiosny 
2023 roku. Przed rozpoczęciem se-
zonu ogródkowego w 2023 roku cała 
płyta Starego Rynku będzie gotowa. 
Prace przygotowawcze poprzedziły 
analizy optymalnego trybu prowadze-
nia inwestycji i postanowiono o reali-
zacji inwestycji bez jej etapowania, co 
skróci czas jej trwania i ograniczy nie-
dogodności dla użytkowników Stare-

go Rynku do jednego sezonu letniego. 
W czasie budowy będzie zapewniony 
stały dostęp do nieruchomości, re-
stauracji i kawiarni.

Jak będzie wyglądać Stary Rynek?
Płyta Starego Rynku zostanie wy-

równana. Położona zostanie nowa 
nawierzchnia, której koncepcja jest 
w trakcie opracowania. Zakłada ona 
wykorzystanie nowego materiału ka-
miennego, w który wkomponowany 
zostanie materiał historyczny.

Cała powierzchnia rynku będzie 
równa, bez krawężników. Dzięki 
temu ogródki gastronomiczne będą 
mogły być ustawione bezpośrednio 
na płycie, bez konieczności budo-
wania podestów. Wykonana zosta-
nie nowa podbudowa nawierzchni, 
a także system odwodnienia i retencji 
wód opadowych.

Nowa nawierzchnia zostanie 
ułożona zarówno na płycie Starego 
Rynku, jak i na ulicach, które do-
chodzą do rynku (do ich pierwszych 
skrzyżowań).

Inaczej niż obecnie będzie też po 
remoncie wyglądać ulica Jana Bap-
tysty Quadro. Powstanie tam pasaż 
kultury, w którym będą się odbywać 
wydarzenia kulturalne. Znajdzie się 
w nim miejsce na mobilne elemen-
ty takie jak scena, meble miejskie 
(w tym siedziska) i czasowe zada-
szenie. Staną stalowe konstrukcje: 
słupy i rygle, w których umieszczo-
ne zostaną elementy oświetlenia. 
Stworzone w ten sposób ramy po-
zwolą na czasowe zadaszenie ulicy, 
będzie też można umieszczać na 
nich artystyczne instalacje.

Zasilanie w energię i media im-
prez kulturalnych oraz ogródków 
odbywać się będzie przez tzw. fl oor-
boxy, czyli wpuszczone w nawierzch-
nię skrzynki, do których będzie się 
można podłączyć. Dzięki temu oka-
blowanie nie będzie utrudniało poru-
szania się.

Nowości będzie więcej: wokół blo-
ku śródrynkowego pojawi się nowy 
rząd lamp, a przy budynku Wagi i po 
obu stronach Odwachu powstaną 
wyspy zieleni z roślinami, które za-
pewnią cień i możliwość odpoczynku.

Przy okazji przebudowy Starego 
Rynku zmieni się też układ funkcjo-
nalno -przestrzenny budynku Galerii 
Miejskiej Arsenał. W zachodniej, 
parterowej części Nowego Arsenału 
nadbudowana zostanie dodatkowa 
kondygnacja. Budynek będzie do-
stosowany do potrzeb osób o różnym 
stopniu niepełnosprawności, m.in. 
poprzez zainstalowanie windy.

W trakcie przygotowania do roz-
poczęcia inwestycji odbywać się 
będą spotkania z mieszkańcami, 
właścicielami kamienic oraz przed-
siębiorcami. RB

Na plac budowy trafi ły już wszystkie 
elementy nowej konstrukcji stalo-
wej północnej nitki mostu Lecha. 
Zasadnicze prace związane z mon-
tażem konstrukcji stalowej potrwają 
do końca czerwca.

Segmenty są montowane przy 
użyciu żurawia o udźwigu 500 ton, 
z wykorzystaniem starych pod-
pór mostu, na przygotowanych 
konstrukcjach wsporczych. Nowe 
elementy zostaną scalone poprzez 
spawanie i zabezpieczone przed ko-
rozją.

Dostawa elementów nowego mo-
stu na plac budowy z wytwórni poza 
Poznaniem rozpoczęła się z końcem 
marca i były dużym wyzwaniem lo-
gistycznym. Aby zminimalizować 
utrudnienia w ruchu, transport przy 
użyciu specjalistycznego sprzętu 
do przewozu elementów ponadnor-
matywnych odbywał się wyłącznie 
w godzinach nocnych. Wysokość 
największych elementów sięgała 4,5 

metra, a długość – 35 metrów. Naj-
większe ważyły 45 ton. Łącznie do 
budowy nowej konstrukcji zostanie 
zużytych około 2,5 tys. ton stali i 7 
tys. m3 betonu. W efekcie powsta-
nie trójprzęsłowy most o długości 
236 metrów, bez podpór w nurcie 
rzeki. Będzie dysponował trzema 
pasami jezdni, ścieżką rowerową 
oraz pieszą. Zastąpi rozebraną ze 
względu na zły stan techniczny, oko-

ło 70-letnią konstrukcję północnej 
nitki mostu Lecha.

Przebudowa mostu Lecha jest 
częścią zadania „Poprawa warun-
ków komunikacyjnych w ciągu 
drogi krajowej nr 92 w Poznaniu”. 
Projekt jest współfi nansowany ze 
środków Miasta Poznania oraz do-
tacji Unii Europejskiej z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020. PIM 

Na pętli tramwajowej Wilczak wi-
dać efektów prac ekip budowlanych. 
Widoczne są już platformy pero-
nów, a na przygotowanej w ostat-
nich tygodniach podbudowie rozpo-
czął się montaż nowego torowiska 
i rozjazdów. Niebawem rozpocznie 
się montaż słupów trakcyjnych. 

Nowe torowisko, sieć trakcyjna 
oraz przebudowane perony tramwa-
jowe z nowymi wiatami przystanko-
wymi zostaną uzupełnione elemen-
tami małej architektury i systemu 
identyfi kacji miejskiej. Powstanie 
również stacja trakcyjna dla przy-
szłej trasy tramwajowej. Ciągi ko-
munikacyjne w obrębie pętli zostaną 
wyposażone w rozwiązania, które 
ułatwią poruszanie się osobom z nie-
pełnosprawnościami wzrokowymi.

Prace na pętli Wilczak, których 
efektem będzie przygotowanie 

wyprowadzenia torowiska tram-
wajowego w kierunku północnym, 
to pierwszy etap największej inwe-
stycji komunikacyjnej w Poznaniu, 
prowadzonej w formule „zaprojek-
tuj i wybuduj”. Równolegle, zgod-
nie z przyjętym harmonogramem, 
projektowane są pozostałe odcinki 
trasy do Naramowic. 

Realizacja inwestycji ma zakoń-
czyć się w 2021 roku, a jej celem jest 
kompleksowa budowa nowego ukła-
du komunikacyjnego – nowego toro-
wiska o długości 3,3 km oraz niemal 
7,5 km dróg, łącznie z drogami do-
jazdowymi i skrzyżowaniami. Na no-
wej trasie tramwajowej zlokalizowa-
nych będzie 8 przystanków. Całość 
uzupełni nowe zagospodarowanie 
terenu związanego z infrastrukturą 
pasażerską i pieszo-rowerową, a tak-
że zielenią i małą architekturą.PIM

Postęp prac na moście Lecha Montaż torowiska 
na pętli Wilczak
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Atmosfera była iście festynowa – 
były konkursy z nagrodami w towa-
rzystwie gminnych maskotek wilgi 
DOP i żurawicy EWO, muzyka jaz-
zowa w wykonaniu Dixie Company, 
a między węzłami jeździła kolejka, 
wywołując uśmiechy na twarzach 
podróżujących i tych, których mija-
ła po drodze. 

Chętnych, żeby wsiąść do tego 
pociągu, nie brakowało aż do wie-
czora. Każdy pasażer otrzymywał 
od konduktorek pamiątkowy bilet 
i upominek. Czekając na przejażdż-
kę mieszkańcy, zarówno w Dopie-
wie, jak i w Palędziu, mogli zoba-
czyć wystawię o tym, jak zmieniły 
się okolice dworców w obu miejsco-
wościach, zyskując na estetyce 
i funkcjonalności. Wielu, spędzając 
w okolicy stacji więcej czasu, po raz 
pierwszy dostrzegało dużą często-
tliwość kursów elfów Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej i licznie do 
nich wsiadających i wysiadających 
sąsiadów. 

Na obu węzłach przesiadkowych 
zostało stworzonych łącznie 225 
miejsc parkingowych, w tym dla 
pojazdów osób niepełnosprawnych. 
Węzły oświetlone zostały lampami 
i są monitorowane przez systemy 
kamer. Znajdują się tu: wiaty rowe-
rowe, info-kioski, tablice elektro-
niczne i ławki. W Dopiewie została 
przebudowana ul. Trzcielińska, 
a wzdłuż ul. Laserowej powstał ciąg 
pieszo – rowerowy. W Palędziu, od 
skrzyżowania z ul. Poznańską do 

skrzyżowania z ul. Kolejową, po-
wstał 400-metrowy odcinek drogi, 
z chodnikiem i ścieżką rowerową; 
stanęły ekrany akustyczne z furtką, 
umożliwiającą przejście mieszkań-
com sąsiedniego osiedla. 

Podczas symbolicznej inaugura-
cji ekologiczne walory transportu 
szynowego przybliżył uczestnikom 
dr Zdzisław Bernacki z Polskiej 
Akademii Nauk. Realizację przed-
sięwzięcia, będącą przykładem 
dobrej współpracy samorządów 
podsumowali wójt gminy Dopiewo 
Adrian Napierała, wicemarszałek 
województwa wielkopolskiego Woj-
ciech Jankowiak, starosta poznań-
ski Jan Grabkowski oraz dyrektor 
Stowarzyszenia Metropolia Piotr 
Wiśniewski. Obecni byli też przed-
stawiciele fi rm wykonawczych: 
Brukpol, Infrakom i Camino. 

Akcja „Kolej na kolej” miała 
na celu uświadomienie, że kolej 
to jest alternatywą dla transportu 
kołowego. To nowoczesny, przyja-
zny dla środowiska i szybki sposób 
przemieszczania się – do Poznania 
i z Poznania do domu, który na ca-
łym świecie wypiera tam, gdzie to 
możliwe samochody. 

Kolej na wesoło w Dopiewie i Palędziu
Gmina Dopiewo podsumowała „na wesoło” inwestycje, które zrealizowała w sąsiedztwie stacji 
kolejowych w Dopiewie i Palędziu. Za 11,5 mln wybudowała węzły przesiadkowe, pozyskując na ten cel 
7,5 mln zł dofi nansowania z Unii Europejskiej w ramach EFRR – WRPO na lata 2014–2020 
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Projekt pn. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w gmi-
nie Dopiewo – stacja Palędzie i stacja Dopiewo” został współfi nansowany 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020; Oś Priorytetowa 3: Energia; Działanie 3.3 Wspieranie strategii nisko-
emisyjnych, w tym mobilność miejska; Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Aktywny tryb życia to dzisiaj już 
nie tylko jest kwestia mody, ale 
tego, że ludziom zmieniły się w ży-
ciu priorytety. Uprawianie sportu 
to po prostu higiena XXI wieku. 
Z tego też powodu coraz chętniej 
na zamieszkanie wybierane są pod-
poznańskie miejscowości, gdzie 
nie brakuje terenów zielonych, 
idealnych do rekreacji i odpoczyn-
ku, gdzie powstają kolejne punkty 
handlowo-usługowe, przedszkola, 
szkoły i bardzo dynamicznie rozwija 
się infrastruktura drogowa. Z tych 
powodów wielką popularnością od 
lat cieszy się Dąbrówka i Dopiewiec 
w gminie Dopiewo, gdzie powstaje 
osiedle Dąbrówka Leśna Polana, 
budowane przez dewelopera Linea. 

Wielkim atutem tej lokalizacji jest 
szybki dostęp do Poznania i bliskość 
natury. Tuż obok osiedli znajduje się 
Las Zakrzewski, gdzie można udać 
się o każdej porze roku. Mieszkańcy 
mogą w nim aktywnie spędzać czas 
na 10-kilometrowej, oznaczonej, 
trasie biegowej lub na wyznaczo-

nych szlakach / trasach rowerowych 
(ok. 60 km na terenie gminy). Dą-
brówka i Dopiewiec to świetna baza 
wypadowa na dłuższe wycieczki ro-
werowe do Wielkopolskiego Parku 
Narodowego (np. do Puszczykowa 
przez Szreniawę – tzw. „grajzerów-
ką” zahaczając o Jezioro Góreckie) 
lub dwie plaże kąpielowe nad Jezio-
rami Niepruszewskim i Lusowskim. 

W okresie jesienno-zimowym 
istnieje możliwość wynajęcia sali 
gimnastycznej w Dąbrówce na mię-
dzysąsiedzkie rozgrywki w koszy-
kówkę, siatkówkę, czy piłkę nożną. 
Zresztą w prężnie rozwijającej się 
gminie Dopiewo w minionych la-
tach wybudowano kilka obiektów 
sportowych (boisk, sal gimnastycz-
nych, siłowni na powietrzu).

Działalność dewelopera Linea 
ukierunkowana jest na aktywny tryb 
życia mieszkańców. Wspólnie z GO-
SiR Dopiewo organizuje największą 
imprezę sportową w gminie Do-
piewo „Bieg o Koronę Dąbrówki”, 
którego dziewiąta edycja odbędzie 

się 26 maja. W Dąbrówce przy ul. 
Parkowej na skraju lasu palędzko-
zakrzewskiego spotykają się biega-
cze mali i duzi oraz chodziarze nor-
dic walking. Atutem biegu jest fakt, 
że trasa w całości przebiega leśnymi 
duktami w otoczeniu zieleni. Dzieci 
do pokonania mają, w zależności 
od wieku, od 200 do 1000 metrów, 
biegacze dystansu głównego 10 km, 
a chodziarze 7,5 km. W  imprezie 
uczestniczy 600 biegaczy, 150 cho-
dziarzy i około 400 dzieci. Więcej 

informacji na: www.koronadabrow-
ki.pl.

Do aktywności fi zycznej całe ro-
dziny zachęca też GOSIR Dopiewo, 
który w 2019 roku zaplanował ok. 
40 imprez sportowych, m.in. Zeuski 
– Dopiewskie Igrzyska Przedszkola-
ków, Maraton Fitness, Cross Duath-
lon Żarnowiec, Festyn Lekkoatle-
tyczny w Dąbrówce, a we wrześniu 
dla rowerzystów odbędzie się wy-
ścig kolarski  Eliminator Szosowy. 
Z kolei Linea w czerwcu organizuje 

festyn rodzinny dla mieszkańców 
osiedla Dąbrówka Leśna Polana. 

Atutem Dąbrówki i Dopiewca jest 
też to, że znajdują się na zachód od 
Poznania, co przy częstszych wia-
trach zachodnich, korzystnie wpły-
wa na czystość powietrza. 

Aktualnie Linea oferuje mieszka-
nia z ogrodem od 27 m2 do 75 m2, 
domy od 88 do 122 m2 wraz z pełną 
kompleksową infrastrukturą osie-
dlową… i to wszystko w pakiecie już 
od 145.000 zł za własny „dom”. Lech 

Osiedle Dąbrówka Leśna Polana – 
miejsce dla ludzi aktywnych
26 maja odbędzie się „Bieg o Koronę Dąbrówki”, a w czerwcu festyn rodzinny dla mieszkańców Leśnej 
Polany w Dopiewcu 
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S P R Z E D A M
działki budowlane 

w Buku o powierzchniach 
640, 700 i 1450 m2

tel. 663 087 131

1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do 
Unii Europejskiej. W tym roku świę-
towaliśmy 15 rocznicę tej przełomo-
wej chwili! Warto przypomnieć, że 
decyzja o członkostwie była rezul-
tatem ogólnopolskiego referendum 
z 2003 roku. Większość opowie-
działa się za członkostwem. Nie 
inaczej było w gminie Buk – 69,5% 

bukowian przy frekwencji wynoszą-
cej 62,87% również wyraziło chęć 
uczestnictwa w tym projekcie euro-
pejskim. 

Rocznica ta jest idealnym pretek-
stem do tego, aby porozmawiać o tym, 
jakie korzyści z członkostwa płyną dla 
naszej ojczyzny! Dlatego Paweł Adam, 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk, zapra-

sza na wykład pn. „15 lat członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej – doświad-
czenia i perspektywy na przyszłość”, 
który wygłosi dr Andrzej Grzyb, poseł 
do Parlamentu Europejskiego, były 
przewodniczący Sejmowej Komisji 
do Spraw UE. Zachęcamy do udzia-
łu – 15 maja, godz. 17, Sala Miejska 
w Buku. Monika Błaszczak

Ogłoszono przetarg, który wyłoni 
wykonawcę projektów przebudowy 
północnej części mostu Dworcowego 
w Poznaniu. Wybrany w postępowa-
niu przetargowym projektant będzie 
zobligowany do przeprowadzenia in-
wentaryzacji i oceny stanu technicz-
nego poszczególnych elementów 
istniejącego obiektu. Przygotuje też 
dwa warianty dokumentacji projek-
towej, które mają być gotowe około 
półtora roku po podpisaniu umowy.

Pierwszy ma dotyczyć poszerze-
nia chodnika na północnej nitce 
mostu Dworcowego, drugi – prze-
budowy całości nitki, która obecnie 
ma szerokość 17,5 m. Planowana 
inwestycja ma poprawić stan tech-
niczny obiektu i jednocześnie wy-
tyczyć niezależną przestrzeń dla 
pieszych i rowerzystów.

Zainteresowane przygotowaniem 
projektów podmioty mogą zgłaszać 
swoje oferty do 21 maja.

Północna nitka obiektu to licząca 
ok. 200 m długości ośmioprzęsłowa 
konstrukcja w ciągu ul. Matyi, nad 
torami kolejowymi stacji Poznań 
Główny. Jest jednym z dwóch nieza-
leżnych wiaduktów składających się 
na most Dworcowy. Budowa pierw-
szego – po południowej stronie, bli-
żej budynku dworca – ruszyła w 1908 
roku, a pod koniec lat 90. ubiegłego 
wieku został zmodernizowany. Drugi 
oddano do użytku w roku 1992. PIM

Wystartowała czwarta edycja Do-
piewskiego Budżetu Obywatelskie-
go. Od 10 maja do 30 czerwca 2019 
r. mieszkańcy gminy Dopiewo mogą 
zgłaszać pomysły. Pula wynosi 300 
tys. zł i  jest podzielona między trzy 
grupy sołectw. Podział na grupy 
daje szansę realizacji co najmniej 
trzem projektom, a współczynnik 
korygujący, wyrównuje siłę głosów 
oddanych na projekty z sołectw 
o mniejszej liczbie mieszkańców. 

Pomysły mogą zgłaszać pełnolet-

ni mieszkańcy gminy. Głosować na 
nie będą mogli między 30 września 
a 13 października wszyscy miesz-
kańcy gminy Dopiewo, bez ograni-
czeń wiekowych. Każdemu miesz-
kańcowi przysługiwać będzie jeden 
głos, który będzie mógł oddać przez 
Internet lub wrzucając formularz do 
urny. Wyniki DBO zostaną ogłoszo-
ne 21 października 2019  r. Gmina 
zrealizuje wyłonione w ten sposób 
projekty w 2020 r.

Więcej na stronie: dopiewo.pl. AM

15 lat w UE – wykład w Buku

Przebudowa mostu Dworcowego

Budżet Obywatelski w Dopiewie

Tegoroczne zmagania najlepszych 
zawodników w „szybkich kub-
kach” odbywały się 27 i 28 kwiet-
nia w hiszpańskiej miejscowości 
Mollina. Mimo że rywalizacja była 
zacięta, a sportowy poziom impre-
zy bardzo wysoki, Julia wywalczyła 
3 medale w konkurencjach: 3-3-
3=8th, 3-6-3=7th, cycle=5th. 

Ponadto polska reprezentacja, 
której członkiem była również ta 
młoda zawodniczka, zajęła piąte 
miejsce w sztafecie na 21 startują-
cych drużyn. 

Udział w mistrzostwach świa-
ta umożliwiło wsparcie wyjazdu 
przez gminę Tarnowo Podgórne. 
 ARz

Szybkie kubki
Julka Kucemba, 12-letnia mieszkanka gminy 
Tarnowo Podgórne, zdobyła trzy medale na 
mistrzostwach świata w sport stackingu 
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że 10 maja 2019 r.10 maja 2019 r.  do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, oraz na stronie internetowej gminy, wykaz nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 89-59-289.
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Kórnickie Spotkania z Białą Damą 
– coroczne święto miasta – odbę-
dzie się 18 i 19 maja na kórnickim 
rynku (Plac Niepodległości). Głów-
ną gwiazdą tegorocznej imprezy 
będzie zespół „Enej”, który zagra 
w sobotę około godziny 22:00. 
Wcześniej na scenie wystąpi Kapela 
„Zza Winkla”, a fi nałem wieczoru 
będzie koncert Kasi Szubert wśród 
laserów i wodno-ogniowych fon-
tann i dyskoteka z Białą Damą. 

Tradycyjnie w Kórniku zaprezen-
tuje się też zespół z zaprzyjaźnionej 
gminy Bukowina Tatrzańska – tym 
razem Spiska Grupa Podhale z Jur-
gowa. 

W niedzielę, poza jak zwykle 
ciekawymi występami uczniów lo-
kalnych szkół, wystąpią kórnickie 
„Magnolie”, zespół Gra Sów i Tho-
mas Grotto.

Tegorocznemu świętu towarzyszyć 
będzie zbiórka pieniędzy na leczenie 
chorej na białaczkę Julki Bubacz. Ta 
dzielna nastolatka potrzebuje pilnie 
kuracji za około 2.000.000 zł. Dzię-
ki zbiórkom prowadzonym między 
innymi przez Kórnickie Towarzy-
stwo Pomocy Społecznej i na portalu 
https://www.siepomaga.pl/pokonaj-
bialaczke, zebrano już ponad połowę 
tej kwoty.

Podczas Kórnickich Spotkań 
z Białą Damą na rynku licytowane 
będą dla Julki interesujące przed-
mioty, między innymi: książka z de-
dykacją od Michała Rusinka, siewki 
rogalińskich dębów pomnikowych, 
prezent od Bartka Jędrzejaka z TVN.

Zapraszamy do Kórnika!

Kórnickie Spotkania z Białą Damą
Główną gwiazdą tegorocznej imprezy 

będzie zespół „Enej”, który zagra 18 maja około godziny 22.00
 NASZ PATRONAT
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Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

W sobotę wystąpi zespół „Enej”. 
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– W naszym budżecie niemałą kwo-
tę zarezerwowaliśmy na pokrycie 
kosztów prac związanych z ochro-
ną zabytków. Efekty tych wydatków 
większość z nas dostrzega, bardzo 
wielu bezpośrednio z nich korzysta 
– twierdzi Jan Grabkowski, starosta 
poznański. – Zawsze powtarzam, 
że troska o nasze dziedzictwo kul-
turowe to wyraz pamięci o historii 
i przejaw troski by zachować ją dla 
przyszłych pokoleń – dodaje. 

W tym roku powiat poznański 
przeznaczył 1,7 mln zł na dotowa-
nie prac remontowych i konser-
watorskich obiektów zabytkowych 
z terenu 17 podpoznańskich gmin. 
Zainteresowanie, jakim cieszą się 
dotacje, pokazuje jak potrzebne 
jest wsparcie fi nansowe. Wiadomo 
bowiem, że właściciele i opiekuno-
wie obiektów tak sakralnych, jak 
i świeckich często zmagają się z bra-
kiem własnych środków na koniecz-
ne remonty. Nierzadko stanowią 
one o być albo nie być budynków. 
W tym roku z dofi nansowania sko-
rzysta 19 wnioskodawców.

260 tys. zł trafi  do parafi i św. Ma-
rii Magdaleny w Długiej Goślinie. 
Pilny remont bryły XVII-wiecznego 
kościoła rozpoczął się już dwa lata 
temu, teraz planowana jest kom-
pleksowa renowacja konstrukcji 
dachu wraz z wieżą. Jeszcze wyższą 

kwotą – 285 tys. zł – powiat dofi nan-
suje prace przy fasadzie kościoła ko-
legiackiego w Kórniku. Zabytki tego 
miasta niezwykle pięknieją dzięki 

powiatowym pieniądzom. I w tym 
roku kontynuowana będzie rewalo-
ryzacja południowej elewacji tam-
tejszego zamku (230 tys. zł). 

Remont dachu kościoła pw. św. 
Jadwigi i św. Jakuba w Lusowie 
wchodzi właśnie w końcową fazę. 

– Był on niezwykle pilny. Uszko-

dzony dach przeciekał – mówi ks. 
dr Dariusz Madejczyk, proboszcz 
lusowskiej parafi i. – Na szczęście, 
pomoc przyszła ze strony powiatu, 
urzędu marszałkowskiego i gminy. 
Dzięki temu uzbieraliśmy niezbęd-
ny milion złotych. Mam nadzieję, 
że uda nam się jeszcze w następnym 
etapie odmalować kościół i odnowić 
polichromie – dodaje proboszcz. 

Dalszy ciąg rewitalizacji czeka też 
budynek byłego dworca w Puszczy-
kowie. Przekazane 20 tys. zł to koszt 
zabezpieczenia i wymiany elemen-
tów drewnianych. Dawna stacja 
kolejowa powoli staje się perełką 
drewnianej architektury użytkowej, 
wizytówką niegdysiejszego podpo-
znańskiego uzdrowiska. 

Warto również wspomnieć o kapi-
talnym remoncie budynku dawnego 
zajazdu Pod Złotą Gwiazdą z począt-
ku XX w. czy o drugim etapie reno-
wacji 500-letniego ceglano-kamien-
nego muru oraz bramy cmentarza 
i kościoła św. Mikołaja w Owińskach 
(105 tys. zł). Dzięki przekazanym 
18,5 tys. zł możliwa będzie też kon-
serwacja witrażu w komornickim 
kościele parafi alnym. Natomiast 50 
tys. zł pozwoli uratować dach dwo-
ru w Złotniczkach, a 30 tys. pomoże 
w wyremontowaniu ganku dworu 
we Wronczynie. 
KW

Są pieniądze na zabytki
Niemal dwa miliony złotych z budżetu powiatu poznańskiego trafi  do właścicieli 
zabytkowych obiektów 
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Po raz kolejny rozdano wyróżnienia 
dla Poznańskich Liderów Przedsię-
biorczości. Wśród uhonorowanych 
statuetkami jest pięć fi rm z terenu 
powiatu poznańskiego. – Cieszę 
się, że wśród mieszkańców regio-
nu są tak aktywni, niesztampowo 

myślący, zorientowani na rozwój 
biznesmeni – nie krył dumy Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 
– Wykorzystując kapitał ludzki 
i inwestycyjny powiatu budują jego 
dobry klimat gospodarczy.
KW

Chcesz dojechać rowerem w uro-
kliwe miejsce, do którego niestety 
nie prowadzi bezpieczna ścieżka? 
Żaden problem! Wystarczy zapako-
wać swój jednoślad do… autobusu 
i wyruszyć na zwiedzanie. Powiat 
poznański z gminą Swarzędz po raz 
piąty uruchomił sezonową linię au-
tobusową, na której kursuje pojazd 
z przyczepką do przewozu rowerów. 
Autobus nr 471 będzie dostępny we 
wszystkie soboty, niedziele i święta, 
aż do 13 października oraz w dni ro-
bocze 21 czerwca i 16 sierpnia.

Trasy prowadzą przez gminy: 
Swarzędz, Czerwonak, Murowana 
Goślina, Suchy Las (Biedrusko), 
a także Pobiedziska. W ciągu każ-
dego weekendowego dnia autobus 

wykona 14 kursów. Każdy o długo-
ści blisko 50 km. 

Naszym jednośladem przemie-
rzymy szlaki: EuroVelo R1 – R6 
i R9, Szlak Kościołów Drewnia-
nych, Małą i Dużą Pętlę Rowero-
wą, Cysterski Szlak Rowerowy oraz 
Pierścień dookoła Poznania. Doje-
dziemy również w rejon kąpieliska 
Tropicana w Owińskach oraz nad 
jeziora Stęszewskie, Wronczyńskie 
i Jerzyńskie.

W ubiegłym roku autobusy 

z przyczepami pokonały ponad 32 
tys. kilometrów (o 15% więcej niż 
w 2017 r.), przewożąc łącznie pra-
wie 4 tys. pasażerów i 518 rowerów. 

Linię ponownie obsługiwać 
będzie Swarzędzkie Przedsię-
biorstwo Komunalne, które jako 
jedyne w metropolii posiada dwie 
przyczepy do przewozu rowerów 
(każda z nich może zabrać około 
15 jednośladów), a także autobusy 
niskopodłogowe przystosowane do 
ich holowania. JF

Liderzy wśród 
przedsiębiorczych

Autobus z przyczepką na rowery 

Podobnie jak w ubiegłym roku 
za bilet zapłacimy:
•  jednoprzejazdowy: normalny 

3,00 zł / ulgowy 1,50 zł
•  całodniowy: normalny 5,00 zł 

/ ulgowy 2,50 zł
•  grupowy (max. 2 dorosłych + 3 

dzieci) jednoprzejazdowy: 6 zł
•  grupowy całodniowy: 10,00 zł.
W ramach zakupionego biletu prze-
wóz rowerów jest bezpłatny. Honoro-
wany będzie również bilet okresowy 
PEKA na strefy ABC oraz B, C i BC 
albo bilet okresowy Swarzędzkiej 
Komunikacji Autobusowej. 
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Zamek w Kórniku.
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Strażacy ochotnicy z terenu mia-
sta i gminy Buk w asyście pocztów 
sztandarowych jednostek OSP 
z Buku, Niepruszewa, Szewc, Da-
ków Suchych, Dobieżyna i Otusza 
zebrali się wspólnie w kościele pod 
wezwaniem św. Wawrzyńca w Nie-
pruszewie, by w czasie uroczystej 
mszy świętej sprawowanej w inten-
cji zmarłych i żyjących strażaków 
podziękować swojemu patronowi 
św. Florianowi za otrzymane łaski 
i prosić o dalszą opiekę i wstawien-
nictwo.

W uroczystości udział wzięły 
delegacje ze wszystkich jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu miasta i gminy na czele 
z burmistrzem Pawłem Adamem 
oraz zaproszeni goście, m. in. 
przedstawiciel Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu st. kpt. Kamil Witoszko, 
wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu Poznańskiego Paweł Ratajczak, 
delegacja Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej nr 4 KM PSP w Poznaniu 
oraz sołtysi z terenu gminy Buk.

Uroczystą mszę świętą odprawili 
ks. Andrzej Szczepaniak, proboszcz 
parafi i pw. św. Stanisława Bisku-

pa w Buku oraz proboszcz parafi i 
Niepruszewo, a zarazem Kapelan 
Powiatowy Strażaków Powiatu Po-
znańskiego ks. Roman Janecki.

Po zakończeniu mszy świętej 
przy akompaniamencie Strażackiej 
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Buku pod batutą ka-
pelmistrza Karola Hołoda strażacy 
przemaszerowali do Domu Kultu-
ry w Niepruszewie, gdzie odbył się 
uroczysty apel połączony z dekora-
cją odznaczeniami wyróżnionych 
strażaków. Odznaczenia z rąk bur-
mistrza Pawła Adama oraz przed-
stawiciela Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Po-
znaniu otrzymali: Brązowy Medal 
za Zasługi dla Pożarnictwa: dh 
Przemysław Szymczak, dh Łukasz 
Żybura, dh Juliusz Kujawa, Odzna-
ka za ,,Wysługę lat”: dh Czesław 
Pakuła (50 lat wysługi), dh Roman 
Janecki Kapelan Powiatowy (45 lat 
wysługi), dh Eugeniusz Kęsy (40 lat 
wysługi), dh Marek Bugaj (20 lat 
wysługi), dh Andrzej Tonder (10 lat 
wysługi).

Po ceremonii odznaczeń głos za-
brał Paweł Adam, który w swoim 
przemówieniu podkreślił, jak wielką 
rolę w życiu społeczności lokalnej 
odgrywają jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Podziękował 
w imieniu wszystkich mieszkańców 
gminy za ich aktywną działalność 
nie tylko w walce z pożarami i usu-
waniu skutków innych zdarzeń, ale 
również za aktywność w swoich śro-
dowiskach. Życzył także wszystkim 
druhnom i druhom strażakom dużo 
sił i odwagi, by nadal stawiali czoła 
wszelkim zagrożeniom i niebezpie-
czeństwom oraz tego co najważniej-
sze, czyli tylu samo powrotów co 
wyjazdów do akcji. 
Monika Błaszczak

Dzień Strażaka w gminie Buk
4 maja to tradycyjnie obchodzony Międzynarodowy Dzień Strażaka. Tegoroczne obchody Gminnego Dnia 
Strażaka w gminie Buk odbywały się w Niepruszewie
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(teks jednolity Dz.U.2018.2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11, 

wywieszono wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie 

bezprzetragowym, położonych w m. Stęszew, Będlewo, Dębno, Jeziorki, Mirosławki, 

Modrze, Strykowo, Wronczyn. 

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.

REKLAMA

Pierwszy majowy weekend miesz-
kańcy gminy Stęszew spędzili ak-
tywnie. W niedzielne przedpołudnie 
spontanicznie wybrali się na wy-
cieczkę rowerową nad Jezioro Gó-
reckie. Trasa liczyła ponad 10 km 
i prowadziła m.in. przez zielone tere-
ny Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego. Na mecie na uczestników cze-
kał słodki poczęstunek. Na koniec 
wszyscy uwiecznili swój udział trady-
cyjnie na wspólnym zdjęciu. Kolejny 
rajd rowerowy już wkrótce. Red

W pierwszy weekend czerwca na 
stadionie w Komornikach odbędą 
się XXVI Dni Gminy Komorniki. 
Jak co roku na mieszkańców i gości 
czekać będzie wiele atrakcji, m. in.: 
koncert zespołów Fanatic, Super-
menki, Ukulele Boboys, Country 
Zenith, Zofi i Liwerskiej z zespo-
łem. Podczas dwudniowego festy-
nu wystąpią również artyści gminy 
Komorniki, a także dzieci ze szkół 
i przedszkoli. Najmłodszych na-
tomiast organizatorzy zapraszają 
na festyn kreatywny z okazji Dnia 
Dziecka.

Jak co roku, świętowanie rozpocz-
nie się w piątek koncertem inauguru-
jącym „XIV Festiwal Muzyki Organo-
wej i Kameralnej – Komorniki 2019”. 
Główną atrakcją tegorocznych Dni 
Gminy Komorniki będzie jednak 
niedzielny koncert Mateusza Ziółko. 
Popularny piosenkarz był członkiem 

składu koncertowych projektów 
muzycznych, takich jak np. Michael 
Jackson Symfonicznie, Freddie Mer-
cury Symfonicznie czy Queen Story. 
Występował jako support przed or-
ganizowanymi w Polsce koncertami 
zagranicznych artystów, takich jak 
m.in. Amy Macdonald, Coolio czy 
John Miles. Jego popularne single to: 
„Tak wiele”, „7 rzeczy”, „W płomie-
niach”, „Bezdroża”, „Szkło”, „Pla-
nety”, „Na nowo” i „Horyzonty” 

Zapraszamy do Komornik 1 i 2 
czerwca. Szczegóły na www.komor-
niki.pl. Red

Rowerami nad Jezioro Góreckie

Mateusz Ziółko w Komornikach

W hali widowiskowo-sportowej 
w Stęszewie odbył się fi nał 42 Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym dla szkół 
podstawowych powiatu poznań-
skiego. Konkurs organizowany jest 
przez Polski Związek Motorowy, 
Komendę Główną Policji, Minister-
stwo Infrastruktury, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu 
Drogowego – wraz z odpowiednimi 
strukturami terenowymi.

Udział w nim wzięło 8 zespołów; 
27 uczniów. Patronat nad tym wy-
darzeniem objął burmistrz gminy 
Stęszew Włodzimierz Pinczak. Red 

O bezpieczeństwie
Finał 42 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym dla szkół podstawowych powiatu poznańskiego odbył 
się w Stęszewie
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WYDARZENIA

Grupa I (młodsza)
1.  Szkoła Podstawowa w Stę-

szewie,
2.  Szkoła Podstawowa nr 1 

w Luboniu,
3.  Szkoła Podstawowa im. 

Przyjaciół Wielkopolski w Je-
ziorkach;

Grupa II (starsza)
1.  Szkoła Podstawowa w Stę-

szewie, 
2.  Szkoła Podstawowa nr 1 

w Kostrzynie,
3.  Szkoła Podstawowa w Czer-

lejnie. 

Wyniki

Dni Gminy 
Komorniki odbędą 
się 1 i 2 czerwca
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2 czerwca o godz. 18 muzycy i woka-
liści orkiestry SanLuisTango Orqu-
estra wraz z parą taneczną zabiorą 
gości Pałacu Jankowice (gm. Tarno-
wo Podgórne) prosto do Argentyny.

Zespół tworzą wybitni argen-
tyńscy instrumentaliści, śpiewacy 
i tancerze tanga o międzynarodowej 
renomie. Repertuar opiera się na 
utworach najsłynniejszych kompo-
zytorów, takich jak Anibal Troilo, 
Francisco Canaro, Astor Piazzola 
czy Osvaldo Pugliese.

Podczas koncertu usłyszymy naj-

słynniejsze tanga tradycyjne, nowe 
aranżacje oraz poznamy argentyń-
ski folklor. Usłyszymy o historii tan-
ga, pełnego pasji i emocji oraz o tym, 
jak znalazło się w Polsce i dlaczego 
jest jedynym tańcem w parach wpi-
sanym na listę UNESO. Doskonali 
artyści, którzy mają świetny kontakt 
z publicznością, sprawią, że koncert 
zapadnie w Państwa w pamięci na 
długo. Prawdopodobnie dlatego 
Orquestra SanLuisTango będzie 
gościć w kraju już po raz dziesiąty. 
Serdecznie zapraszamy! PJ

REKLAMA

Tango w pałacu
Koncert i pokaz tanga w Pałacu Jankowice
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Na spotkanie z jednym z najpopu-
larniejszych dziennikarzy, felieto-
nistą, znawcą i miłośnikiem Czech 
– Mariuszem Szczygłem zaprasza-
my 30 maja o godz. 18 do Biblioteki 
Publicznej w Tarnowie Podgórnym. 
Nosi ono tytuł „Kultura Czeska – 
moja laska nebeska, czyli prezenta-
cja zaskakujących zjawisk w kultu-
rze czeskiej”.

– Czechy to kraj sąsiadujący 
z nami, ale czy dobrze go znamy? 
– pytają organizatorzy. – Jakie 
były reporterskie przygody autora 
w Czechach, co składa się na kultu-
rę popularną i wyższą w tym kraju, 
z czego śmieją się Czesi. Wielu z ze-
branych będzie zaskoczonych odpo-
wiedziami. 

Wstęp wolny! ARz

Szczygieł 
w Tarnowie 
Podgórnym

Wójt Gminy Duszniki

zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami informuje, iż został podany 
do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych 
na terenie obrębu Duszniki, Grzebienisko, Podrzewie 
przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie.
Informacja podana jest w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, na 
terenie miejscowości Duszniki, Grzebienisko,Podrzewie 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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami informuje, iż został podany 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej 
na terenie obrębu Podrzewie przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Informacja podana jest w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, na 
terenie miejscowości Podrzewie 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. 

TU MOGŁA BYĆ TWOJA REKLAMA! 
ZADZWOŃ  691-895-296

REKLAMA
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„Decyzja” to magiczne show na żywo! 
Podczas tego niezwykłego widowiska, 
na scenie bukowskiego kina „Wiel-
kopolanin” będzie można zobaczyć 
trzech artystów. Każdy z nich w swoim 
stylu zaprezentuje widowni to, w czym 
jest najlepszy i z pewnością nie raz 
zaskoczy, rozbawi i oczaruje zgroma-
dzonych widzów. Show będzie miało 
charakter interaktywny – na scenie 
obok artystów, pojawi się również 
publiczność. I to od jej decyzji zależeć 
będzie fi nał pokazu! To pierwsze takie 
wydarzenie kulturalne w Buku!

Pierwszy z występujących to czło-
wiek, który odczyta myśli widzów 
– Mentalista Maciej Jasiński. Jego 
atrybuty to notes, marker i niebywa-
ły instynkt, dzięki któremu widzo-
wie odniosą niesamowite wrażenie, 
że faktycznie posiada on nadnatu-

ralne zdolności. Potem pojawi się 
Hatman Show: człowiek – eksplo-
zja! Scena bywa dla niego za mała. 
Jego pokaz jest jak fi nałowy epizod 
dobrze wyreżyserowanego serialu – 
nigdy nie wiadomo, jak się skończy! 

Na deser wystąpi bukowianin – 
Michael Allen Iluzjonista – uczestnik 
„Mam Talent!”, pasjonat Kostki Ru-
bika i człowiek, który potrafi  zaskoczyć 
w najmniej spodziewanym momencie. 

Trzech iluzjonistów – trzy różne 
spojrzenia na sztukę tworzenia złu-
dzeń, a wszystko to spięte klamrą 
ogromnej dawki satyry. Podczas 
100-minutowego spektaklu decyzje 
widzów będą miały realny wpływ na 
fi nał show. Możliwości zakończenia 
jest wiele, a przewidzenie rezultatu 
niemożliwe. Niemożliwe? To zależy 
dla kogo... MB 

Magiczne show na żywo w Buku
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– Dziękuję wszystkim architektom, 
którzy nadesłali swoje koncepcje na 
konkurs – mówił Jacek Jaśkowiak, 
prezydent miasta. – Wierzę, że zwy-
cięski projekt będzie nową ikoną 
Poznania, wizytówką miasta, z któ-
rej będziemy dumni.

Sąd konkursowy przyznał trzy 
nagrody i trzy wyróżnienia.

– Zwycięska praca została najwy-
żej oceniona z uwagi na oryginal-
ność i trafność projektu, szczególnie 
w kontekście powiązania z otocze-
niem i wykorzystania naturalnego 
ukształtowania terenu – mówił Bo-
lesław Stelmach, architekt, dyrektor 
Narodowego Instytutu Architektury 
i Urbanistyki, Stowarzyszenie Ar-
chitektów Rzeczypospolitej Pol-
skiej. – Sąd najwyżej ocenił sposób 
odniesienia się do otaczającej zabu-
dowy oraz kształt bryły wpisującej 
się w panoramę dzielnicy śródmiej-
skiej. Sąd zwrócił uwagę na otwar-
tość wyrazistej formy, zapraszający 
charakter foyer i estetykę strefy wej-
ściowej. Wszystkie trzy nagrodzone 
prace były wszechstronnie przeana-
lizowane i w różnym stopniu reali-
zowały postulaty, jakie stawialiśmy 
przed autorami – wszystkie jednak 
udowadniały, że konkurs był na 
światowym poziomie.

Drugą nagrodę otrzymała kon-
cepcja pracowni Jems Architekci, 
a trzecią – propozycja zespołu, 
w skład którego wchodziły: zespół 
ARPA Architektoniczna Pracownia 
Jerzego Gurawskiego i SKI Studio 
Błażej Szurkowski.

Pozostałe koncepcje, które trafi ły 
do fi nałowej szóstki, otrzymały rów-
norzędne wyróżnienia.

Nowy teatr ma mieć 1,2 tys. 
miejsc na głównej widowni (dla po-
równania: Roma ma 1000, Gdynia 

1100, Wrocław 730). Do tego 300 
miejsc na widowni kameralnej i do-
datkową przestrzeń na ok. 150-200 
osób.

– Wierzę w sukces teatru muzycz-
nego, który ma do spełnienia ważną 
rolę „teatru pierwszego kontaktu” 
– mówi Przemysław Kieliszewski, 
dyrektor Teatru Muzycznego w Po-
znaniu. – Metropolitalny Poznań 
już ponad 60 lat czeka na nową sie-
dzibę Teatru Muzycznego. Będzie to 
pierwszy w powojennej historii mia-
sta budynek teatralny zbudowany 
od podstaw. Poznań zyska wspania-
łe, prestiżowe miejsce spotkań przy 
ulicy Święty Marcin, które stanie 
się dumą poznaniaków i Wielko-
polan. Spodziewamy się, że w 2023 
roku w nowym teatrze odbędzie się 
pierwsza musicalowa premiera.

Na pulę nagród miasto prze-
znaczyło 220 tys. zł. Zwycięzca 
I nagrody otrzyma 80 tys. zł oraz za-
proszenie do opracowania projektu 
budowlanego i wykonawczego, za 

który przewidziane jest wynagro-
dzenie: 7 mln 300 tys. zł. Na budowę 
teatru miasto Poznań planuje wydać 
w kolejnych latach 170 mln zł.

– Obecne miejsce, w jakim Teatr 
Muzyczny wystawia swoje spek-
takle, nie przystaje do roli, jaką ta 
instytucja odgrywa z życiu kultural-
nym Poznania – podkreśla Jędrzej 
Solarski, zastępca prezydenta Po-
znania. 

Wyzwanie urbanistyczne i archi-
tektoniczne
Ogłoszony przez miasto Poznań 

konkurs architektoniczny miał 
wyłonić najlepszy budynek nowej 
siedziby Teatru Muzycznego w Po-
znaniu. O tym, która koncepcja ar-
chitektoniczno-urbanistyczna dla 
budynku, okazała się bezkonkuren-
cyjna, zdecydował złożony z eksper-
tów sąd konkursowy.

Zaproszenie do udziału w nim 
przyjęli architekci znani w Polsce 
i poza granicami kraju: Bolesław 

Stelmach (architekt, dyrektor Na-
rodowego Instytutu Architektury 
i Urbanistyki, Stowarzyszenie Ar-
chitektów Rzeczypospolitej Pol-
skiej), Wojciech Grabianowski 
(architekt, współwłaściciel pracow-
ni RKW Architekture+ w Düssel-
dorfi e znanej z zaprojektowania 
PGE-Arena w Gdańsku), Janusz 
Lichocki (współwłaściciel między-
narodowego biura projektowego 
Epstein– w Polsce pracownia znana 
jest m. in. z powstającego zespołu 
budynków biurowych Mennica Le-
gacy Tower w Warszawie), Mariusz 
Napierała (scenograf ceniony przez 
teatry w całej Polsce), Krzysztof 
Frąckowiak (architekt, Wielkopol-
ska Okręgowa Izba Architektów), 
Katarzyna Podlewska (architekt, 
Wydział Urbanistyki i Architektury 
UMP). Zasiedli w nim również Jo-
anna Bielawska-Pałczyńska – Miej-
ski Konserwator Zabytków oraz 
Przemysław Kieliszewski – dyrektor 
Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Do konkursu zgłosiły się 44 fi rmy 
i pracownie architektoniczne – aż 14 
z nich było spoza Polski. Byli wśród 
nich przedstawiciele Chin, Francji, 
Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Tur-
cji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii 
i Włoch. W pierwszym etapie – do 
19 grudnia 2018 r. – wszyscy uczest-
nicy musieli przedstawić autorski 
opis wizji budynku i otaczającej go 
przestrzeni. Jury oceniało również 
portfolia zgłoszonych pracowni.

Pierwszy etap rozstrzygnięto 14 

stycznia 2019 r. Do drugiego etapu 
zakwalifi kowało się 6 najlepszych 
pracowni. To: Studio Architekto-
niczne „Kwadrat”, Atelier Starzak 
Strębicki z londyńską pracownią 
DRDH Architects, zespół ARPA 
Architektoniczna Pracownia Jerze-
go Gurawskiego i SKI Studio Błażej 
Szurkowski, KD Kozikowski Design, 
Jems Architekci oraz Atelier Loegler 
Architekci. Do 26 marca 2019 r. fi -
nałowa szóstka złożyła swoje prace.

Sędziowie oczekiwali współcze-
snej formy architektonicznej, która 
mogłaby stać się wizytówką Pozna-
nia i spełniałaby przy tym wysokie 
wymagania funkcjonalne. Ocenia-
no więc atrakcyjność każdego pro-
jektu: jego oryginalność i trafność, 
walory architektoniczno-urbani-
styczne, jakość form i kompozycji 
oraz ich kontekst przestrzenny.

– Umieszczenie obiektu tak trud-
nego funkcjonalnie jak teatr mu-
zyczny w takiej lokalizacji, w dialo-
gu z otaczającymi go zabytkami – to 
wyzwanie urbanistyczne i archi-
tektoniczne – podkreślał Bolesław 
Stelmach. – Po ogłoszeniu wyników 
konkursu jestem przekonany, że Po-
znań zyskał wyjątkowe miejsce.

Pod uwagę brano też jakość roz-
wiązań technicznych: sprawdzano 
funkcjonalność i estetykę projektów, 
rozwiązania komunikacyjne i logi-
styczne i to, czy projekt uwzględnia 
potrzeby teatru. Istotna była uniwer-
salność propozycji – budynek i jego 
otoczenie musiały uwzględniać po-
trzeby wszystkich użytkowników: 
osób z niepełnosprawnościami, se-
niorów oraz dzieci.

Ważna była też realność fi nanso-
wa – jurorzy czekali na rozwiązania 
ekologiczne, innowacyjne i energo-
oszczędne. AW

Tak będzie wyglądał nowy Teatr Muzyczny
Najnowocześniejszy teatr w Polsce zostanie wzniesiony w Poznaniu – na działce u zbiegu ul. Św. 
Marcin i Skośnej, w sąsiedztwie Akademii Muzycznej. Na konkurs zgłosiły się 44 fi rmy i pracownie 
architektoniczne, do fi nału przeszło 6 z nich. 6 maja w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania poznaliśmy 
zwycięzcę – najlepszy budynek zaprojektowało Atelier Loegler Architekci
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Pierwsza premiera 
w nowym teatrze od-
będzie się w 2023 r.

28 maja  w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Komornikach zostanie otwar-
ta wystawa zatytułowana „Człowiek 
i przestrzeń”. Jest to impreza towa-
rzysząca XXVI Dniom Gminy Ko-
morniki. Na wystawie zostaną zapre-
zentowane ceramiki, rzeźby i grafi ki 
Grupy Twórczej „TERRAKOTA”, 
działającej w Centrum Kultury ZA-
MEK w Poznaniu, a także fotografi e 
i rzeźby i malarstwo „Artystów gmi-
ny Komorniki”. 

Wernisaż odbędzie się 28 maja 
o godzinie 18 w siedzibie GOK 
w Komornikach,  ul. Stawna 7 w sali 
„Piwnica”. 
AP

Wystawa 
„Człowiek 
i przestrzeń”
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Czym jest dla Pana tolerancja? 
Dlaczego jej nam tak często bra-
kuje w życiu codziennym?

— Tolerancja to słowo, którego nie 
lubię. Nie wyobrażam sobie, jak 
można w kontekście odmienności 
oceniać kogokolwiek tylko dlatego, 
że jest inny. Wszyscy jesteśmy 
ludźmi. Jesteśmy piękni w swojej 
odmienności. Gdybyśmy byli tacy 
sami, świat byłby monotonny 
i nudny. Dzięki różnorodności 
możemy dostrzec to, co jest piękne 
w każdym z nas.

Czy popularność Panu bardziej 
pomaga, czy przeszkadza?

— Popularność to cena, jaką płacę 
za spełnianie moich marzeń. Jest 
ona nierozłączną częścią dzie-
lenia się twórczością z innymi. 
Bez popularności trudno jest być 
artystą spełnionym. Są wśród nas 
tacy, którym wystarcza tworzenie 
„do szufl ady”. Ja jednak do pełni 
szczęścia potrzebuję odbiorców. 
Cieszy mnie, gdy to, co robię trafi a 
do ludzi i gdy widzę, że swoim two-
rzeniem, słowem i muzyką, mogę 
innym sprawić radość.

Jak ważny jest dla Pana kontakt 
z publicznością? Czy występ jest 
dla Pana formą rozmowy, czy 
przedstawieniem, w którym sku-
pia się Pan na realizacji scenariu-
sza tak dobrze, jak to możliwe?

— Kontakt z publicznością jest dla 
mnie przede wszystkim wymianą 
energii, przekazem dwukierunko-
wym. Ja wysyłam do publiczności 
swój głos, ona wysyła mi swoje 
emocje. To symbioza. Nie wie-
rzę w sztukę dla sztuki. Zawsze 
ważne jest przesłanie i wykonanie 
koncertu tak dobrze, jak to tylko 
możliwe, ale równie istotne są 
reakcje widowni, każdego z osobna 
i wszystkich razem. Bez odbiorców 
nie ma artysty. To widz i słuchacz 
go w pewnym sensie defi niują. 

Otrzymał Pan kilka znaczących 
nagród, które ugruntowują pozy-
cję na artystycznym fi rmamencie. 
Która spośród nich są dla Pana 
najważniejsza? 

— Nagrody są miłym dodatkiem do 
pracy. Same w sobie nie są dla mnie 
ważne. Nie śpiewa się dla nagród. 
Z drugiej strony momenty, kiedy 
otrzymuję nagrody czy wyróżnienia, 
przypominają mi, że wysiłek, który 
wkładam w swój rozwój, jest widocz-
ny, doceniany, komuś potrzebny. To 
motywuje mnie do dalszej pracy.

Gdzie Michał Szpak ładuje 
akumulatory? Dokąd ucieka Pan, 
żeby się zresetować po wyczerpu-
jącej trasie koncertowej lub sesji 
nagraniowej?

— Jest w Polsce kilka takich miejsc. 
Z pewnością należy do nich między 

innymi Poznań, gdzie żyją moi 
przyjaciele, moja „druga rodzina”. 
Czasem potrzebuję „podłączyć” się 
do korzeni, dlatego takim miejscem 
jest Jasło, gdzie znajduje się mój 
dom rodzinny. 

Muzyka towarzyszyła Panu od 
dziecka. Jaki wpływ na to kim 
Pan jest dzisiaj miało wycho-
wywanie się w umuzykalnionej 
rodzinie?

— Największy! Moja mama była 
artystką, która promieniowała 
energią i inspirowała mnie do bycia 
wyjątkowym, innym, odważnym. 
Ona była piękna i niezwykła. Mój 
tata i moje rodzeństwo kochają 
muzykę , która od zawsze tworzy 
między nami magiczną więź. 

Czy jest Pan człowiekiem senty-
mentalnym? 

— Bywam sentymentalny. Przy-
wiązuję dużą uwagę do magicznych 
momentów w życiu codziennym. 
Zauważam je i celebruję. Cieszę 
się, gdy widzę, że przeznaczenie 
istnieje. Wierzę w to, że wszystko 
ma swój ukryty sens. Dostrzegam 
i doceniam dobrodziejstwo mojego 
życia.

Czy czuje się Pan bardziej obywa-
telem świata – kosmopolitą czy 
człowiekiem przywiązanym do 
rodziny, korzeni, swoich miejsc?

— Po części jednym, po części 
drugim. Korzenie stanowią trzon 
osobowości każdego z nas, są 
niezwykle ważne, wpływają na wiele 
spraw, które dzieją się lub które do-
świadczamy w naszym życiu. Jeśli 
świat przyjmuje nas w swoje ramio-
na, trzeba ten uścisk odwzajemnić 
miłością i wdzięcznością. 

Ile Michała Szpaka jest w pio-
senkach, które Pan śpiewa? Czy 
w Pana przypadku piosenki są 
rodzajem opowieści autobiogra-
fi cznych? 

— To opowieści szeroko rozumia-
ne, zaczerpnięte z mojego życia, 
czasem z życia innych ludzi. Śpie-
wam o emocjach, jakie towarzyszą 

nam na co dzień, na tyle silnych, by 
przeistoczyć się w piosenki. 

Które ze swoich piosenek lubi 
Pan najbardziej i dlaczego? 

— Uwielbiam całą płytę „Dreamer”. 
Uważam że jest tam zaklęta moja 
dusza z okresu, w którym album ten 
powstawał. Wszystkich, którzy chcą 
usłyszeć moje piosenki na żywo, 
zapraszam na koncerty – na przy-
kład do Dopiewa, gdzie 22 czerwca 
o 18:00 pojawię się na scenie.

Śpiewam o emocjach
Rozmowa z Michałem Szpakiem, który 22 czerwca wystąpi 
podczas „Dni Gminy Dopiewo”

Rozmawiał 
Adam Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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31 maja koncertem inaugurującym 
rozpoczyna się XIV Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej Komorniki 
2019. Będzie to niebywała okazja do 
wysłuchania utworów muzyki wiel-
kich mistrzów w interpretacji świa-
towej sławy artystów.

W tegorocznej edycji festiwalu 
odbędą się cztery koncerty w kościo-
łach: w  Komornikach, na osiedlu 
Kwiatowym w  Poznaniu (9 czerw-
ca), w Plewiskach (16 czerwca) oraz 
w  Wirach (23 czerwca). Program 
koncertów jest bardzo ciekawy i na 
pewno spotka się z dużym zaintere-
sowaniem wszystkich melomanów.

31 maja o godz. 18 w kościele pw. 
św. Andrzeja Apostoła w Komorni-
kach odbędzie się koncert inaugu-
rujący festiwal. Wystąpi Mateusz 
Rzewuski (organy, Warszawa), po-
znańska orkiestra barokowa Acca-
demia dell’Arcadia i Mikołaj Zgółka 
(skrzypce solo, Poznań). Patronat 
objął „Nasz Głos Poznański”. Red

W minionym czasie w holu bukow-
skiego kina Wielkopolanin odbył się 
remont, w efekcie którego doczeka-
ło się ono nowej kasy! 

Starsi mieszkańcy pamiętają, że 
kasa wiele lat temu mieściła się po 
prawej stronie holu, gdzie przez mi-
nione lata znajdowała się szatnia. 
Teraz kasa wróciła na swoje stare 
miejsce! Ma ona nie tylko nowy wy-
gląd i umieszczony nad nią neon, 
ale także wygodniejszy dostęp do 
kupna biletu. A skoro o tym mowa 

to zaznaczamy, że to nie koniec 
zmian. Teraz trwają prace nad płat-
nością kartą – ta usługa zostanie 
wprowadzona już wkrótce! 

Warto zwrócić uwagę, że obec-
nie po lewej stronie holu mieści się 
szatnia, toalety oraz pomieszczenie 
służbowe. Drzwi do tych pomiesz-
czeń zdobią czarno-białe kadry 
fi lmowe, obok których nie można 
przejść obojętnie. Zachęcamy do 
odwiedzin kina w Buku!
Monika Błaszczak

Koncerty 
organowe już 
wkrótce

Zmiany w kinie 
Wielkopolanin
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Oliwia Paczkowska, zawodnicz-
ka UKS Zapasy Plewiska zdobyła 
złoty medal na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży i jednocze-
śnie mistrzostwach Polski juniorek 
młodszych w zapasach, które od 1 
do 3 maja odbyły się w miejscowo-
ści Staszów (woj. świętokrzyskie). 
Walczyło 139 zawodniczek z  56 
klubów.

Oliwia Paczkowska zwyciężyła 
w kat. wagowej do 73 kg. W drodze 
do fi nału pokonała Milenę Móż-
dżeń (UKS Lubsko), później miała 
wolny los, a  w  półfi nale pokonała 
Małgorzatę Muca (KS Agros Żary). 
W fi nale Oliwia wygrała na punkty 
z Wiktorią Powałowską (KS Sobie-
ski Poznań).

W turnieju bardzo dobrze spisała 
się także druga zawodniczka UKS 
Zapasy Plewiska Marta Sós w  kat. 
wagowej do 57 kg. W pierwszej wal-
ce uległa Julii Piwowarskiej (UKS 
Master Łódź), następnie wygrała 
trzy walki i  przegrała pojedynek 
w piątej rundzie, ostatecznie zajmu-
jąc 8 miejsce. Nina Ratajczak zajęła 
11 miejsce, a Zuzanna Misiorna 16. 

Drużynowo zespół zajął bardzo do-
bre 9 miejsce.

3-5 maja w  Kielcach odbyła się 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
(mistrzostwa Polski juniorów młod-
szych) w  zapasach w  stylu wolnym. 

Bardzo dobrze spisał się zawodnik 
UKS Zapasy Jędrzej Jodłowski w kat. 
wagowej do 65 kg zajmując 5 miej-
sce. Pozostałe miejsca: Marius Nar-
tea – 13, Marcin Czosnowski – 13, 
Igor Sufryd – 15. Red 

Miłośnicy tenisa ziemnego z gminy 
Komorniki mają powody do rado-
ści. W Wirach przy ul. Dworcowej, 
w  bezpośrednim sąsiedztwie kom-
pleksu Orlik, powstały dwa nowe 
korty tenisowe. 

Boiska mają syntetyczną na-
wierzchnię, są pełnowymiarowe 
i oświetlone. Cały obiekt został ogro-
dzony i zabezpieczony piłkochwyta-
mi do wysokości 4 m. Wykonano 
także ciągi komunikacyjne. Prace 
realizowała spółka SODEX z  Su-
chego Lasu za kwotę 509.220 zł. 

To już drugi taki obiekt w gminie 
Komorniki. Dotychczas dla miłośni-
ków tenisa ziemnego dostępne były 
cztery korty w Szreniawie.

Wstęp na nowe korty w  Wi-
rach w maju jest bezpłatny. Rezerwa-
cji można dokonać u  Pauli Tuszyń-
skiej – instruktora tenisa ziemnego 
pod nr telefonu 694 178 870.

W celu rezerwacji kortów w Szre-
niawie prosimy o  kontakt z  gospo-
darzem obiektu Władysławem Kwa-
śniewskim pod nr telefonu 518 715 
572. Red

Mistrzyni Polski z PlewiskZapraszamy na korty 
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W sobotę pobiegną długodystan-
sowcy – na dystansach 10 km 
(o godz. 18:00) i półmaratońskim 
(o godz. 20:00). Listy startowe są 
naprawdę imponujące! W niedzielę 
prawdziwe lekkoatletyczne emocje 
– mityng z udziałem znakomitych 
polskich sprinterów. Wystartują też 
dzieci, młodzież oraz rodziny w spe-
cjalnej konkurencji – Sztafecie Po-
koleń. Do Tarnowa Podgórnego 
warto jednak wybrać się również ze 
względu na szereg pozabiegowych 
atrakcji. 

Aleksandra Brzezińska, Izabe-
la Trzaskalska, Angelika Mach, 
Aleksandra Lisowska, Dominika 
Stelmach, Monika Andrzejczak, 
Angelika Dzięgiel-Poślada, Izabela 
Parszczyńska oraz Tomasz Grycko, 
Arkadiusz Gardzielewski, Adam 
Nowicki, Artur Kern, Łukasz No-
wak, Jakub Szymankiewicz, Adam 
Głogowski i Krzysztof Stefanowicz 
– to polska część elity biegu pół-
maratońskiego. Dodatkowo w za-
wodach wystartują goście z Kenii, 
Węgier oraz Białorusi. 

– Chciałabym wykorzystać fakt, 
że stawka będzie mocna. Szukam 
biegów, w których wiem, że będzie 
rywalizacja, bo to jest podstawa 
uzyskania dobrego wyniku. A nie 
ukrywam, że chciałabym znacznie 
poprawić rekord życiowy, bo mam 
z czego „urywać”. Cieszę się, że 
start jest zaplanowany na wieczór. 
Zawsze chciałam przyjechać do Tar-
nowa Podgórnego, bo słyszałam od 
innych zawodników wiele dobrego 
na temat Biegu Lwa. Nie zdecydo-
wałam się do tej pory ze względu 

na dotychczasową godzinę startu 
– 14:00. Ale teraz kiedy jest to pora 
wieczorna nie miałam już żadnych 
wątpliwości – podkreśla mistrzy-
ni Polski w maratonie Aleksandra 
Brzezińska.

W biegu na 10 km zapowiada się 
niemniej emocjonująco – na starcie 
staną bowiem wielokrotni medali-
ście mistrzostw Polski – Dominika 
Napieraj i Błażej Brzeziński. 

Mityng lekkoatletyczny 
Niedziela będzie dniem szybkie-

go biegania. Na bieżni stadionu 
Tarnovii pojawią się czołowi polscy 
sprinterzy, m.in.: Anna Kiełbasiń-
ska, Patrycja Wyciszkiewicz, Re-
migiusz Oleszewski i Łukasz Kraw-
czuk. W ramach mityngu odbędą 
się 4 biegi indywidualne: na 100 m 
kobiet i mężczyzn oraz na 400 m 

kobiet i mężczyzn. Finałowym bie-
giem będzie Supersztafeta (100 m 
mężczyzn + 300 m kobiet + 100 m 
kobiet + 300 m mężczyzn), w której 
na jednym z torów pojawi się ekipa 
organizacyjna Biegu Lwa.

Bieg Lwa to także zawody dla 
dzieci i młodzieży (Bieg Lwiątek), 
Sztafety Pokoleń na dystansie 
3x400 m, Sztafety Szkolne i Firmo-
we (obie na trasie półmaratońskiej).

Moc atrakcji 
Festiwal Biegu Lwa to wiele wię-

cej niż zawody sportowe. Zarówno 
w sobotę, jak i w niedzielę działać 
będzie EXPO Lwa, a tam prawie 50 
stref aktywności – każda będzie mia-
ła określoną specyfi kę – od kulinar-
nych, przez kreatywne i artystyczne, 
po sportowe i relaksu. Dodatkowo 
w planie jest koncert zespołu Dead 

Pixels, rywalizacja drwali w ramach 
Lion’s Trophy, przejażdżki na torze 
Off Road ze specjalnymi pojazdami 
COBRA, strefa Survival Race oraz 
Zlot Food Trucków.

We wszystkich konkurencjach w ra-
mach Biegu Lwa organizatorzy spo-
dziewają się prawie 4000 zawodników. 
Wydarzenie jest współfi nansowane 
przez gminę Tarnowo Podgórne. 

Więcej informacji www.biegl-
wa.pl oraz na ofi cjalnym profi lu 
Biegu Lwa na Facebooku. Elek-
troniczne zapisy zakończyły się 12 
maja o godz. 23:59, ale rejestracja 

będzie możliwa również w biurze 
zawodów. 

Warto także wspomnieć, że 8 
czerwca w Lusowie odbędzie się 
Triathlon Lwa. Zawodnicy będą ry-
walizować na dystansach 1/4 i 1/8 
IM, w sztafetach oraz w Aquathlo-
nie. Strona Triathlonu Lwa: www.
triathlonlwa.pl. 

Bieg Lwa już w ten weekend! 
18–19 maja w Tarnowie Podgórnym odbędzie się ósma edycja Biegu Lwa. Po raz pierwszy 

impreza będzie miała charakter dwudniowego festiwalu, a główne biegi wystartują w godzinach wieczornych
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• 18.05. (sobota) 
16:00 – 19:00 – biuro zawodów 
półmaratonu, Pogoni za Lwem 
i sztafet; 16:00 – 23:00 – EXPO 
Lwa; 16:00 – 23:00 – zlot 
foodtrucków; 17:30 – 17:40 – 
występ Mażoretek; 17:40 – 17:55 
– wspólna rozgrzewka z Tarnow-
skimi Termami; 18:00 – START 
– Pogoń za Lwem; 18:45 – 19:30 
– koncert Dead Pixels; 19:30 – 
19:45 – występ Mażoretek; 19:40 
– 19:55 – wspólna rozgrzewka 
z Tarnowskimi Termami; 20:00 
– START – półmaraton; 20:15 – 
dekoracja zwycięzców Pogoni za 
Lwem; 21:45 – 22:30 – koncert 
Dead Pixels; 22:50 – dekoracja 
zwycięzców półmaratonu.
• 19.05. (niedziela): 
08:30 – 12:00 – biuro zawodów 
Biegu Lwiątek i Sztafety Pokoleń; 

10:00 – 16:00 – EXPO Lwa; 
10:00 – 17:00 – zlot foodtruc-
ków; 11:00 – 15:00 – LION’S 
TROPHY – zawody drwali; 10:00 
– 10:30 – bieg Lwiątek kat. D3; 
10:30 – 11:00 – bieg Lwiątek kat. 
D4; 11:00 – 11:30 – bieg Lwiątek 
kat. D5; 11:30 – 12:10 – bieg 
Lwiątek kat. D0; 12:10 – 12:55 
– bieg Lwiątek kat. D1; 12:55 
– 13:30 – bieg Lwiątek kat. D2; 
13:30 – 15:30 – mityng lekkoatle-
tyczny; 14:00 – 14:15 – sztafeta 
Pokoleń; 14:45 – 15:00 – dekora-
cja zwycięzców biegów Lwiątek 
i sztafet Pokoleń; 15:00 – 15:10 
– dekoracja zawodników Lion’s 
Trophy; 15:10 – 15:25 – bieg 
Niepełnosprawnych Stowarzy-
szenia TARSON; 15:25 – 15:45 
– fi nał mityngu lekkoatletycznego 
– Supersztafeta.

Harmonogram 

 NASZ PATRONAT

Justyna 
Grzywaczewska
kontakt@naszglospoznanski.pl
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REKLAMA

Ciężkie ciosy, mocne kopnięcia oraz 
maksimum sportowych emocji – 8 
czerwca hala OSiR w Buku zatrzę-
sie się i to nie raz! Gale organizo-
wane przez Ring Club Professional 
przyzwyczaiły kibiców do wysokie-
go poziomu sportowego oraz świet-
nej oprawy. Nie inaczej będzie tym 
razem w Buku!

– Takiego wydarzenia w naszej 
gminie jeszcze nie było. Po raz 
pierwszy w hali OSiR stanie ring. To 
pokazuje, że chcemy wspierać różne 
dyscypliny – powiedział burmistrz 
Paweł Adam. 

W walce wieczoru wystąpi bu-
kowianin Hubert Rutkowski repre-
zentujący Ring Club Professional / 
Shootboxer Mosina (4-0-0), który 
zmierzy się ze Słowakiem Michalem 
Košíkiem (6-4-1, Fire Gym BB). 
Będzie to pojedynek o pas zawo-
dowego mistrza Polski K-1 WFMC 
w kategorii 67 kg.

– Będzie to walka pięciorundo-
wa, więc będzie co robić z takim 
doświadczonym rywalem, dla mnie 
to duże wyzwanie – mówił Hubert 
Rutkowski. – Słynę jednak z tego, 
że jestem dobrze przygotowany 
kondycyjnie, a dodatkowo będzie 

mnie motywował występ przed wła-
sną publicznością. Słowak będzie 
musiał mnie zabić, by obronić pas!

– Rywal Huberta jest bardzo do-
świadczony, ale bukowianin ma 
nieskazitelny rekord czterech wy-

granych walki i jeśli chce być mi-
strzem, to musi pokonać dobrych 
zawodników – stwierdził trener 
Tomasz Szulc. – Hubert jest dobrze 
przygotowany i zmobilizowany tym, 
że walczy u siebie. 

Interesująco zapowiada się także 
pojedynek Eweliny Pękalskiej (3-0) 
z Niną Radovanovic (14-2, 3 KO) 
o pas międzynarodowej mistrzyni 
Polski w wadze muszej (50,8 kg). 

– Rywalka to siódma zawod-
niczka w rankingu światowym, jest 
bardzo wymagającą zawodniczką, 
ofensywną, zapowiada się więc in-
teresująca walka – mówi Ewelina 
Pękalska. 

Na gali zobaczymy także m.in. 
czołowych przedstawicieli boksu 
oraz K-1 z Poznania i Wielkopolski, 
m.in.: Adama Kosuta, Jacka Rze-
peckiego, Dorotę Norek, Marcina 
Kujdę czy Mateusza Lisa. Kibice 
obejrzą także walki innych zawod-
ników z Buku, m.in. Jakuba Pydy, 
który skrzyżuje rękawice z Pawłem 
Kucharskim (Boxing Przeźmiero-
wo) w kategorii 81 kg oraz Gracjana 
Rutkowskiego, który stoczy walkę 
amatorską K1 (63,5 kg). W sumie 
odbędzie się 10 walk – sześć w K1 
i cztery w boksie zawodowym.

Początek gali zaplanowano na 
godz. 20. Bilety: www.ticketos.pl. 
Patronat nad wydarzeniem objął 
burmistrz gminy Buk, a medialny 
sprawuje „NGP”. Lech

Gala sportów walki w Buku
8 czerwca w bukowskiej hali OSiR odbędzie się gala RCP4 Boks 

& K-1. Zaplanowano 10 walk na najwyższym poziomie! Bilety są już w sprzedaży
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 NASZ PATRONAT

W walce wieczoru wystąpi Hubert Rutkowski. 

IV Bukowski Bieg Księcia Mieszka 
odbędzie się w 2 czerwca. W tym 
roku biegacze ponownie będą rywa-
lizować na dystansie 10 km – ulica-
mi Buku. Patronat objął „Nasz Głos 
Poznański”. 

Organizatorzy wracają także do 
rywalizacji dzieci w ramach Festi-
walu Biegów Dziecięcych w siedmiu 
kategoriach wiekowych. Start i meta 
wszystkich biegów zlokalizowane 
będzie na nowej bieżni na stadionie 
miejskim w Buku. Zapisy na stro-
nie:  https://www.zapisy.maraton-
czykpomiarczasu.pl/pl/bieg-buk

Szczegółowe informacje i regula-
min dostępny na stronie organiza-
tora www.osir-buk.pl. PP

Bukowski 
Bieg Mieszka 

• Dla Czytelników mamy trzy 
vouchery na udział w biegu. 
Jak zdobyć jeden z nich? 
Szczegóły na www.naszglospo-
znanski.pl .

Zdobądź voucher

REKLAMA? ZADZWOŃ 
 691-895-296

 NASZ PATRONAT

DEALER STIHL – MANKIEWICZ

SALONY

biuro@fi rma-mankiewicz.pl

BUK 
ul. Szarych Szeregów 1 
tel. 61 8949 535 

ROKIETNICA 
ul. Szamotulska 16 
tel. 506 491 005

SZAMOTUŁY 
ul. Sportowa 87 
tel. 504 185 737

KOŚCIAN
ul. Gostyńska 3 
tel. 504 061 406
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REKLAMA

Emocji z całą pewnością tego dnia 
nie zabraknie! Dla podopiecz-
nych trenera Tomasza Bajerskie-
go potyczka z rawiczanami będzie 
pierwszą po dosyć długiej przerwie. 
Niekorzystne prognozy pogody 
storpedowały rozegranie w pierwot-
nych terminach spotkań z Wilkami 
Krosno i Speedway Wandą Kraków. 
Jak sam podkreśla opiekun poznań-
skich żużlowców kilkutygodniowa 
rozłąka ze speedwayem nie powinna 
stanowić większego problemu dla 
aktualnej formy żużlowców.

– Zawodnicy startują na co dzień 
również w innych ligach, część do-
datkowo korzysta z zaproszeń na 
towarzyskie imprezy, mają zatem 
okazje do regularnych starów – 
mówi trener Power Duck Iveston 
PSŻ Poznań, nad którym patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”.

Goście z południa regionu, to 
zespół złożony przede wszystkim 
z młodych zawodników, stanowią-
cych zaplecze kadrowe ekstrali-
gowej Unii Leszno. Rawicką mło-
dzież wspiera największa aktualna 
„gwiazda” w zespole – doświadczo-
ny Damian Baliński. Derby zawsze 

rządzą się swoimi prawami, jednak 
każde inne rozstrzygnięcie niż zwy-
cięstwo popularnych poznańskich 

„Skorpinów” byłoby sporą niespo-
dzianką. 

Zapraszamy do kupna biletów po-
przez stronę www.bilety.pszpoznan.
com.pl. Nie trzeba ich drukować – wy-
starczy okazać bilet np. na smartfonie.

W niedzielę, 26 maja, stadion na Golęcinie będzie świadkiem derbów regionu. 
Przeciwnikiem Power Duck Iveston PSŻ Poznań będzie Stainer Unia Kolejarz Rawicz

Żużlowe derby Wielkopolski w Poznaniu! 
 NASZ PATRONAT

Michał 
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

• Dla naszych Czytelników 
mamy tradycyjnie 10 biletów 
na mecz ligowy Power Duck 
Iveston PSŻ Poznań. Szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl.

Mamy bilety

• 22 maja 2019 Ćwierćfi nał Indy-
wid. Mistrzostw Polski – Poznań 
(środa) godz.17.00 
• 26 maja 2019 Power Duck 
Iveston PSŻ Poznań – Kolejarz 
Rawicz godz.15.45
• 28 maja 2019 Drużynowe 
Mistrzostwa Polski Juniorów 
godz.17.00
• 29 maja 2019 Drużynowe 
Mistrzostwa Polski Juniorów 
godz.17.00 
• 23 czerwca 2019 Power Duck 
Iveston PSŻ Poznań – Polonia 
Piła godz.15.45
• 29 czerwca 2019 Power Duck 
Iveston PSŻ Poznań – Wilki 
Krosno S.A. godz.17.15
• 30 czerwca 2019 Power Duck 
Iveston PSŻ Poznań – Wanda 
Kraków godz.15.45
• 9 lipca 2019 Eliminacje 
Młodzieżowych Indywidualnych 
Mistrzostw Polski (wtorek) 
godz.17.00
• 4 sierpnia 2019 Power Duck 

Iveston PSŻ Poznań – Kolejarz 
Opole godz.15.45

Runda play-off, fi nały i baraże 
(przeciwnicy będą ustaleni po 
zakończeniu rundy zasadniczej)
• 18 sierpnia 2019 lub 25 sierpnia 
2019 PLAY OFF 2. Ligi Żużlowej 
• 8 września 2019 lub 15 września 
2019 FINAŁ 2. Ligi Żużlowej
• 29 września 2019 lub 6 paź-
dziernika 2019 mecz barażowy

Ceny biletów zakupionych na 
http://bilety.pszpoznan.com.pl 
w przedsprzedaży i w dniu meczu 
oraz w przedsprzedaży w siedzi-
bie klubu: 
• Junior 1,00 PLN
• Ulgowy 18,00 PLN 
• Normalny 25,00 PLN
Ceny biletów zakupionych w kasie 
stacjonarnej w dniu zawodów:
• Junior 3,00 PLN
• Ulgowy 20,00 PLN
• Normalny 28,00 PLN

Kalendarz żużlowy PSŻ Poznań – sezon 2019


