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Sylwia Grzeszczak w StęszewieSylwia Grzeszczak w Stęszewie STR. 4
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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!

Varius Manx i CleoVarius Manx i Cleo
W środku czerwca bawimy się w Tarnowie Podgórnym. Podczas Dni Gminy na scenie 
oczywiście same gwiazdy, a obok występów artystycznych – atrakcje dla całej rodziny. STR. 8
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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

– Za każdym razem czuję olbrzymią 
satysfakcję, że nasza polityka fi nan-
sowa jest przejrzysta, a prowadzone 
inwestycje odpowiadają zapotrze-
bowaniu mieszkańców – mówił Jan 
Grabkowski. Najwięcej pieniędzy 
w ubiegłym roku powiat przezna-
czył na edukację, drogi, politykę 
społeczną i ochronę zdrowia. Nie 
zabrakło też funduszy na bezpie-
czeństwo i ochronę zabytków. 

Podczas minionej sesji radni 
najpierw debatowali nad raportem 
o stanie powiatu, następnie głoso-
wali nad votum zaufania dla Zarzą-
du Powiatu w Poznaniu, by osta-
tecznie udzielić absolutorium. Taka 
nowość wynika ze zmian w ustawie 
o samorządzie terytorialnym. 

– Raport jest pierwszym tego 
typu dokumentem w 20-letniej 
historii funkcjonowania naszego 
samorządu. Dokumentem, który 
ukazuje ogrom zadań zrealizowa-
nych na rzecz powiatu poznańskie-
go. Nasi pracownicy włożyli wiele 
pracy w jego przygotowanie – po-
wiedział Jan Grabkowski, starosta 
poznański, jednocześnie dziękując 
im wszystkim. 

A jaki dla powiatu był 2018 rok? 
Radni w swych wystąpieniach, 
przed głosowaniem nad absoluto-
rium, zgodnie podkreślali, że był 
zrównoważony i to zarówno pod 
względem fi nansowym, jak i inwe-
stycyjnym. 

– Choć wielu zarzucało, że będzie 
to budżet wyborczy. Nic bardziej 

mylnego. Przy niewielkim kredycie 
oddawaliśmy do użytku takie in-
westycje jak Centrum Kształcenia 
Praktycznego, którego zazdroszczą 
nam samorządy w całym kraju – 
mówił podczas środowej debaty Se-
weryn Waligóra, radny powiatowy. 

W 2018 r. dochody powiatu wy-
niosły ponad 347.017 mln zł, a wy-
datki 387.046 mln zł. Do budżetu 
centralnego trafi ło aż 29 milionów 
złotych tzw. podatku janosikowego. 

Już od lat powiat najwięcej pienię-
dzy przeznacza na drogi i edukację. 
Podobnie było w minionym roku. 

– Rosnąca liczba mieszkańców 
sprawia, że musimy wciąż moderni-
zować i poprawiać układ komunika-
cyjny, stąd na zarządzanie drogami 
powiatowymi wydaliśmy 115 milio-
nów złotych. Drugim priorytetem 
jest edukacja, gdzie duży nacisk 
kładziemy na kształcenie branżowe 
– podkreślał starosta poznański. 

Same inwestycje drogowe w ubie-
głym roku kosztowały powiat po-
znański 75,5 miliona złotych. 
Dzięki temu przebudowano i wy-
remontowano prawie 23 km ulic, 
w tym m.in. Poznańską w Kozie-
głowach, skrzyżowanie w Więcko-
wicach wraz z budową sygnalizacji. 
Powstał też most w Komornikach 
i 3-kilometrowa droga z chodnika-
mi i ścieżkami rowerowymi Lusowo 
– Tarnowo Podgórne. Oddaliśmy 
też do użytku największą w historii 
powiatu inwestycję drogową – 7 ki-
lometrowy odcinek od węzła Klesz-

czewo do Zalasewa. Koszt tego za-
dania wyniósł 28,5 mln zł. 

103 miliony złotych powiat wy-
datkował na edukację i to zarówno 
na remonty i modernizację placó-
wek, jak i programy edukacyjne 
czy stypendia dla najzdolniejszych 
uczniów. Dzięki otwarciu Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Swa-
rzędzu (na które w ub. roku powiat 

wydał 21,5 mln zł) młodzież ma su-
pernowoczesne warunki do nauki 
w ponad 30 zawodach, takich jak: 
informatyk, logistyk, mechatronik 
czy technik-hotelarz. 8,9 mln zł 
trafi ło do ZS w Bolechowie, gdzie 
w tym roku kończy się komplekso-
wa modernizacja placówki, w której 
powstanie m.in. sala gimnastyczna. 
7,3 mln złotych z kolei pochłonęły 

prace rewaloryzacyjne ośrodka dla 
dzieci niewidomych w Owińskach 
znajdującego się w dawnych obiek-
tach pocysterskich. 

Każdego roku coraz więcej pie-
niędzy powiat przeznacza na polity-
kę społeczną i ochronę zdrowia. Nie 
inaczej było i tym razem. Łącznie 
59,5 mln złotych trafi ło m.in. do: 
powiatowych domów dziecka (5,4 
mln zł), ośrodków wsparcia, Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzi-
nie (2,9 mln zł). Aż 14 mln złotych 
przeznaczono na Powiatowy Urząd 
Pracy. Jak co roku mieszkańcy po-
wiatu mogli też skorzystać z wielu 
bezpłatnych programów profi lak-
tycznych. Ogromnym zaintereso-
waniem cieszyły się szczepienia 
przeciwko HPV (240 tys. zł), pneu-
mokokom (250 tys. zł) czy grypie 
(150 tys. zł). 

Z kolei na poprawę bezpieczeń-
stwa wydano w ubiegłym roku 3 mln 
złotych. – Mimo że nie jest to nasze 
zadanie, każdego roku staramy się 
dofi nansowywać remonty komisa-
riatów, zakup nowych radiowozów, 
czy narkotestów – wyliczał J. Grab-
kowski. 

W budżecie nie zabrakło też dota-
cji na ratowanie zabytków. 1,4 mln 
złotych rozdysponowane zostało 
m.in. na remonty kościołów w So-
bocie, Lusowie, Kórniku, Długiej 
Goślinie czy Owińskach. Kolejny 
rok dofi nansowano też prace reno-
wacyjne elewacji w Zamku Kórnic-
kim. KG

Absolutorium dla starosty po raz 20!
Głosowanie poprzedziła debata nad raportem o stanie powiatu i udzielenie votum zaufania Zarządowi Powiatu
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Starosta poznański Jan Grabkow-
ski i jego zastępca Tomasz Łubiński 
byli gośćmi na sesji Rady Gminy 
Komorniki 14 maja. Razem z rad-
nymi dyskutowali o wspólnej pracy, 
inwestycjach i pieniądzach. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych w Poznaniu Marek Borow-
czak oraz zastępca dyrektora ds. 
utrzymania Leszek Garwacki za-
prezentowali działalność powiatu 
we wszystkich 17 gminach, w tym 
inwestycje realizowane wspólnie 
z samorządami. W ubiegłym roku 
w ramach tej współpracy zostały 
zrealizowane m.in.: most na rowie 
głuchowskim, most na rzece Wiryn-
ce, przebudowa ul. Grunwaldzkiej 
w Plewiskach czy tablice z wyświe-
tlaczami prędkości zamontowane 
w Wirach. Największą wspólną in-
westycją prowadzoną z powiatem 
jest dziś obwodnica Chomęcic. Za-
równo gmina i powiat przeznaczą 
na nią po 4,3 mln zł. 

Przez gminę Komorniki przebie-
ga 95 km dróg, w tym aż 37,5 km to 
drogi powiatowe. Wg badań przed-
stawionych przez dyrektora 77% 
nawierzchni dróg powiatowych na 
tym terenie jest w stanie dobrym 

i zadowalającym, a tylko 7% w sta-
nie złym. 

Spotkanie było okazją, by „nowi” 
radni zapoznali się ze specyfi ką 
działania starostwa, metodami 
współpracy i sposobem fi nansowa-
nia powiatowych inwestycji. Wielu 
z nich pytało gości o tunel w Ple-
wiskach. Starosta potwierdził, że 
została wydana już decyzja środowi-
skowa, od której jednak wniesiono 
odwołanie, co przedłuży całą proce-
durę. Po jego rozpatrzeniu złożony 
będzie wniosek o dofi nansowanie 
budowy tunelu w ramach ZIT – za-
projektuj i wybuduj. Jan Grabkow-
ski podkreślił, że ta inwestycja to 
absolutny priorytet i nic nie zmieni 
planów budowy tunelu, którego bu-

dowa powinna rozpocząć się w 2020 
roku. 

Wójt Jan Broda zapewnił, że cie-
szy się, że gmina może realizować 
wspólnie z powiatem inwestycje dla 
mieszkańców. Biorąc jednak pod 
uwagę rosnące potrzeby spowo-
dowane dynamicznym wzrostem 
liczby ludności, jest jeszcze dużo do 
zrobienia dla ich bezpieczeństwa. 

Starosta podziękował przewod-
niczącemu Rady Gminy Komorniki 
Marianowi Adamskiemu za zapro-
szenie i zapowiedział, że spotka-
niem w Komornikach chciałby roz-
począć objazd po gminach powiatu, 
by w towarzystwie mieszkańców 
i radnych rozmawiać o współpracy. 
OK

Sesja ze starostami 
w Komornikach
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Zasadniczym tematem VIII sesji 
Rady Miejskiej w Swarzędzu, która 
odbyła się 21 maja, było udzielenie 
burmistrzowi miasta i gminy Swa-
rzędz absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za 2018 rok.

Głosowanie poprzedzone zostało 
odczytaniem pozytywnych opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz poszczególnych komisji Rady 
Miejskiej. Po dyskusji za przyjęciem 
uchwały absolutoryjnej głosowała 
zdecydowana większość 20 rad-
nych, przy zaledwie jednym głosie 
wstrzymującym się.

Po głosowaniu przewodnicząca 
Rady Miejskiej Barbara Czachura 
w imieniu radnych pogratulowała 
burmistrzowi Marianowi Szkudlar-
kowi znakomitego wyniku głosowa-
nia i podziękowała za dobrą współ-
pracę. 

Burmistrz podziękował z kolei 
radnym, sołtysom oraz wszystkim 
swoim współpracownikom za po-
moc, życzliwość i wysiłek wkładany 

w sprawne funkcjonowanie samo-
rządu naszej gminy oraz wspólną 
pracę dla dobra ogółu mieszkańców. 

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się 
w tym roku od – to nowość – przed-
stawienia przez burmistrza, wyma-
ganego przez ustawę o samorządzie 
terytorialnym, „Raportu o stanie 
miasta i gminy Swarzęd”z. Po de-
bacie nad tym dokumentem radni 

w głosowaniu udzielili burmistrzowi 
Marianowi Szkudlarkowi wotum 
zaufania (19 głosów za, dwa głosy 
wstrzymujące się). Burmistrz, dzię-
kując za tak pozytywną ocenę, pod-
kreślił, że jest ona rezultatem dobrej 
pracy również całego zespołu, nie tyl-
ko współpracowników, ale i radnych, 
sołtysów, oraz szefów jednostek orga-
nizacyjnych gminy. Maciej Woliński

Absolutorium dla M. Szkudlarka
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Patronat honorowy nad uroczy-
stościami objął burmistrz gminy 
Włodzimierz Pinczak. Z tej okazji 
w gościnę do stęszewskich zuchów 
i harcerzy zjechali członkowie ZHP 
z Buku, Grzebieniska i Dopiewa. 
Uczestniczyli oni w Rajdzie Wiosen-
nym, który był jednym z punktów 
obchodów. W Szkole Podstawowej 
w Stęszewie nocowało ok. 150 osób.

18 maja o godz. 9 została otwar-
ta wystawa z okazji 100-lecia ZHP 
w Stęszewie w Muzeum Regional-
nym. Zaprezentowane są zdjęcia, 
kroniki, umundurowanie z 100-let-
niej historii ZHP, które można podzi-
wiać do końca września. O godz. 10 
z Rynku wystartował balon stratos-
feryczny, który z dołączoną kamerką 

nagrywał piękne widoki. Następnie 
zuchy i harcerze wymaszerowali na 
grę miejską po ulicach miasta i gminy 
Stęszew. Wieczorem odbyła się msza 
polowa przy szkole, potem Harcerski 
Krąg Seniorów wraz z zaproszonymi 

gośćmi spotkał się na ognisku przy 
harcerskiej piosence.

W niedzielę o 10.00 odbył się 
przemarsz do Parku Harcerza, 
do którego przygrywała orkiestra 
z Dopiewa. O 10.30 został odsło-

nięty pomnik harcerski oraz złożo-
no przy nim kwiaty. Następnie na 
Rynku odbył się uroczysty apel. Po 
powrocie do Szkoły Podstawowej 
na wszystkich czekała już harcerska 
grochówka. O godz. 14 w hali wido-
wiskowo-sportowej odbyła się gala. 
W części ofi cjalnej zostali nagro-
dzeni zasłużeni członkowie i przyja-
ciele stęszewskiego ZHP, a podczas 
części artystycznej wystąpił zespół 
harcerski „Wartaki” z Koła. 

Stęszewscy harcerze za naszym 
pośrednictwem dziękują wszystkim 
przyjaciołom, sponsorom, samo-
rządowi za pomoc w organizacji tak 
ważnego dla nich święta, a wszyst-
kim gościom za przemiłe życzenia, 
prezenty i swoją obecność. KM

Stulecie harcerstwa
17 do 19 maja Stęszew obchodził 100-lecie harcerstwa na ziemi 
stęszewskiej

Ta wiadomość z pewnością ucie-
szy mieszkańców gminy Stęszew. 
Gwiazdą tegorocznego Święta Stę-
szewa, które tradycyjnie odbywa się 
pod koniec czerwca (22–23.06.), 
będzie Sylwia Grzeszczak! Stęsze-
wianie i ich goście wiele hitów po-
pularnej artystki, jak na przykład: 
„Małe rzeczy”, „Sen o przyszłości”, 
„Księżniczka” i „Tamta dziewczy-
na”. Koncert odbędzie się 22 czerw-
ca. Wstęp wolny. Lech

Sylwia Grzeszczak 
w Stęszewie
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To już 130 lat minęło od momentu 
założenia Kółka Rolniczego w Słupi 
(gm. Stęszewie). 15 maja odbyło się 
rocznicowe spotkanie poprzedzone 
dziękczynną mszą św. w intencji 
obfi tych plonów dla rolników na 
kolejne lata. Jubileusz był znakomi-
tą okazją do wspomnień i rozmów. 
Przybyli przedstawiciele wielu ro-
dzin rolniczych z okolicznych wsi. 

Przygrywała kapela dudziarska 
Koźlary. Rolnictwo stanowi bardzo 
istotną gałąź przemysłu. Uprawa 
ziemi to niełatwe zadanie. Tylko rol-
nik wie ile trudu i wysiłku kosztuje 
wyprodukowanie plonów. Ów do-
stojny jubileusz stanowi wspaniałe 
świadectwo pielęgnowania tradycji 
rolnej oraz hołd składany minionym 
pokoleniom. Red

130 lat rolniczej 
tradycji
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Wystawę można 
oglądać do końca 
września
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Tegoroczna impreza miała szczęście 
do dobrej pogody. Jeszcze kilka dni 
wcześniej deszcz i zimne powietrze 
nie sprzyjały przebywaniu na ze-
wnątrz budynków. Na całe szczęście 
18 maja nareszcie aura zrobiła się 
bardzo łaskawa dla mieszkańców 
i gości, którzy chcieli wziąć udział 
w plenerowej zabawie. Górale z Jur-
gowa, którzy tego dnia od rana od-
byli rejs po miejscowym jeziorze, 
komentowali z radością: „U nas 
śnieg jeszcze leży, a u was opalać się 
można”. I choć w niedzielę trochę 
padało, pogoda była znacznie lep-
sza niż prognozy meteorologów.

Imprezę otworzył ofi cjalnie bur-
mistrz miasta i gminy Kórnik Prze-
mysław Pacholski. Miłym akcentem 
było przekazanie klucza do miasta. 
Najpierw nowemu burmistrzowi 
wręczył go poprzednik, obecny 
radny Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego Jerzy Lechnerowski. 
Później klucz trafi ł do tegorocznej 
Białej Damy Wiktorii Zielskiej, 
która przejęła honorowy tytuł od 
Marysi Duszczak i biorąc przykład 
ze swoich poprzedniczek, z gracją 
pozowała do zdjęć i z sympatią roz-
mawiała z mieszkańcami i gośćmi. 

Tegoroczne Kórnickie Spotkania 
z Białą Damą miały jeszcze jedną 

bohaterkę. Organizatorzy zadbali, 
by obok beztroskiej zabawy i wyda-
rzeń kulturalnych pamiętano także 
o zmaganiach Julki Bubacz, która 
walczy z nawrotem. Wolontariusze 
z puszkami, licytacje i przeróżne inne 
starania przyniosły wymierny zysk 
w postaci ponad 46 tys. złotych, któ-
re zasiliły konto KTPS dedykowany 
Julce. Zbiórka na leczenie siedemna-
stolatki nadal trwa (więcej w ramce)!

A co na scenie? Tam prezentowali 
się artyści różnych profesji i sty-
lów. Byli więc pierwszego dnia – ze 
swoim śpiewem i tańcem – człon-
kowie zespołów folklorystycznych 
(wszystkie grupy działających przy 
KOK „Władysi” i grupa „Cepe-
lia Podhale” z Jurgowa ze spiskiej 
części zaprzyjaźnionej z Kórni-
kiem Bukowiny Tatrzańskiej). Były 
dziewczynki – baletnice Skarbnicy 
Talentów. Podopieczne Damiana 
Wasiuty z grupy WDance pokazały 
zupełnie inny wymiar tańca.

Potem sceną zawładnęli, za po-
mocą humoru, gwary i muzyki, 
członkowie „Kapeli zza Winkla”. 
Gwiazdą wieczoru była popularna 
grupa „Enej”. Wielu widzów śpie-
wało przeboje polsko-ukraińskiej 
kapeli razem z artystami. Na za-
kończenie wieczoru przyszedł czas 
na koncert Kasi Szubert wśród lase-
rów, wody i ognia oraz na dyskotekę 
z Białą Damą.

Drugiego dnia częścią rynku za-
władną targ kwiatowy.

Na scenie prezentowały się dzie-
ciaki z przedszkoli i szkół kórnickiej 
gminy oraz sportowcy i uzdolnieni 
młodzi artyści. Swoje przeboje za-
śpiewały też znane, kórnickie „Ma-
gnolie”. Inny, bardziej alterna-

tywno-rockowy klimat muzyczny 
zaproponowali członkowie zespołu 
„Gra Sów”. Na zakończenie serię 
przebojów polskich i włoskich za-
proponował widzom Tomas Grotto. 

Kórniczanie pomagają Julce
26. już edycja Kórnickich Spotkań z Białą Damą przeszła już do historii. Gwiazdą był zespół Enej 
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• Nadal trwa zbiórka pieniędzy na 
leczenie Julki Bubacz z Robako-
wa. Do 2 mln zł brakuje ok. 200 
tys. zł. Na leczenie Julki zbiera 
poznańska Fundacja Siepomaga, 
Fundacja Skarbowości w Byd-
goszczy oraz KTPS Kórnik.
• 22 maja stan konta Julki w kór-
nickim BS wynosił 138.043,14 zł. 
Zbiórki prowadzone są nieomal 
na wszystkich festynach i uroczy-
stościach gminnych, a także na 
koncertach. Podczas Kórnickich 
Spotkań z Białą Damą zebrano 
46.719,05 zł. Przeprowadzone 
licytacje dały dochód 25.970 zł, 
a w puszkach kwestujących było 
razem 20.749,05 zł. Najwyższą 
kwotę wylicytowano za numer 
startowy 9470 Magdaleny Skały, 
która dla Julki biegła w poznań-
skim półmaratonie (21 km). 
Nabyła go fi rma TFP za 15 tys. 

zł. Złote serduszko, bogato wy-
sadzane cyrkoniami, dar Jubilera 
Krzysztofa Buszkiewicza, wyli-
cytował brat kurkowy z KBBK 
Jędrzej Jerzy Frynas za 5 tys. zł.
• Ruszyły aukcje przedmio-
tów, których nie sprzedano na 
kiermaszu i licytacjach podczas 
święta Białej Damy. Za zgodą 
administratora portalu KÓRNIK 
KUPIĘ SPRZEDAM na Facebo-
oku sprzedawane są przedmioty 
ofi arowane przez mieszkańców. 
Pieniądze ze sprzedaży w całości 
zasilają konto Julki.
• W imieniu Julki i jej rodziny 
dziękujemy serdecznie za wszyst-
kie wpłaty. Dziękujemy wolon-
tariuszom za ich pracę i prosimy 
o dalsze wsparcie i pomoc.
Krystyna Janicka, przewodnicząca 
zarządu KTPS

Dla Julki z Robakowa

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Nowemu burmistrzowi Przemy-
sławowi Pacholskiemu klucz do 
miasta wręczył jego poprzednik 
Jerzy Lechnerowski. Później klucz 
trafi ł do tegorocznej Białej Damy.
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REKLAMA

S P R Z E D A M
działki budowlane 

w Buku o powierzchniach 
640, 700 i 1450 m2

tel. 663 087 131

Power Play
Zespół wywodzi się z Zamościa. 

Początki grupy Power Play to rok 
2001. Zespół powstał z inicjatywy 
lidera Sylwestra Gazdy. Wspólnie 
tworzą i grają muzykę disco polo 
oraz dance. W roku 2016 zespół 
zdobył poczwórną Platynę za singiel 
„Co ma być to będzie”, rok 2017 to 
singiel „Lubisz to lubisz”, dzięki 
któremu zespół pochwalić się może 
płytą Diamentową. 

Sławomir
Pochodzący z Krakowa aktor, 

showman, piosenkarz, konferansjer 
i prezenter telewizyjny. Gwiazda 
wybrana przez mieszkańców Swa-
rzędza w plebiscycie sondzie Ośrod-
ka Kultury. Sławomir Zapała, bo 
o nim tu mowa, jest autorem jednej 
z najbardziej znanych i rozpozna-
walnych polskich piosenek „Miłość, 
miłość w Zakopanem…”, którą na 
serwisie Youtube obejrzało już po-
nad 196 mln osób. Twórca piosenki 
„Megiera” oraz „Ty mała znów zaro-
słaś.” Jak sam mówi – tworzy muzy-
kę gatunku Hard Polo.

Dance Nation
Duet holenderskich Dj’ów two-

rzony przez Sean’a i Kim V, których 
najbardziej znanym utworem jest 
„Sunshine” z 2001 roku. Odkryci 
przez producentów i DJ’ów Brad-
ski & Jenski (czyli Brada Groblera 
i Roba Janssena). W 2015 roku 
Dance Nation wydali swój ostatni 
singiel „Ridin’ High”, który po-
twierdza ogólny ruch w kierunku 
dźwięków muzyki house. 

Gromee
Krakowski producent, DJ, re-

mixer, autor tekstów i kolekcjoner 
muzyki. Odnajduje się doskonale 
w różnych gatunkach muzyki, nie 
tylko klubowej. Gromee już od kil-
ku lat regularnie koncertuje w całej 
Polsce, a jego sety goszczą w naj-
lepszych klubach i na festiwalach 
w kraju. Znany z takich utworów 
jak: „Light me up”, „One Last 
Time”, „Without You.” 

Gregory DJ
Jako 18-letni chłopak zadebiu-

tował w wielu klubach na Wy-
brzeżu, w bardzo krótkim czasie 
podbijając serca rzeszy klubowi-
czów, stał się jednym z najbardziej 
popularnych i medialnych DJ-ów 
w Polsce. Preferuje flexy style. 
Uznawany za mistrza konsolety 
o nieprzewidywalnych możliwo-
ściach, człowiek o wielu twarzach, 
z nieograniczoną liczbą pomy-
słów. Wylansował się na DJ serwu-

jącego niepowtarzalne tranceowo-
houseowe mixy. 

Arka Noego
Dziecięcy zespół muzyczny. Nie-

ofi cjalnie powstał w 1999 r. Tworzą 
muzykę i wykonują utwory o tema-
tyce religijnej. Występowali w pro-
gramie Ziarno, a znani są z takich 
utworów jak „Taki mały, taki duży 
może świętym być… ”, „ Nie boję 
się, gdy ciemno jest …”

Bordello A’Capello
Bordello a Capello – zespół ze 

Swarzędza kontynuujący myśl ar-
tystyczną kultowych kapel rocko-
wych. W stacjach radiowych znane 
są ich piosenki: Wujek, Wesele, 
Wracamy na tron czy Dobrze wiem. 
Fani Kultu spotkali się z twórczością 
zespołu na Pomarańczowej Trasie. 
Koncertowali z takimi zespołami 
i artystami jak np. Kult, Perfect, Lu-
xtorpeda, Dawid Podsiadło, Kamil 
Bednarek i wieloma innymi. Mu-
zykę Bordello a Capello grają takie 
rozgłośnie radiowe jak: Program 3 
Polskiego Radia, Merkury Polskie 
Radio oraz lokalne rozgłośnie ra-
diowe. 

Luxtorpeda
Polski zespół wykonujący muzy-

kę rockową. Powstał w roku 2010 
z inicjatywy gitarzysty i wokalisty 
zespołu Arka Noego Roberta Frie-
dricha, znanego z zespołów: Acid 
Drinkers, Arka Noego, Kazik na 
Żywo i 2Tm2,3. Debiutancki album 
formacji zatytułowany „Luxtorpe-
da” ukazał się 9 maja 2011 roku. 
Zespół pochodzi z Poznania a ich 
najbardziej znane utwory to: „Wilki 
dwa”, „Pusta studnia”, „ 44 dni”. 

Coma
Grupa powstała w 1998 roku 

w Łodzi. Polski zespół rockowy, któ-
rego wokalistą jest charyzmatyczny 
Piotr Rogucki. Zespół Coma jest 
znany fanom muzyki przede wszyst-
kim z energetycznych i widowisko-
wych koncertów, łączących w sobie 
elementy poezji, muzyki, teatru i fi l-
mu. Tworzą i wzorują się na takich 
zespołach jak Illusion, Pearl Jam czy 
Led Zeppelin. Jedne z najbardziej 
znanych utworów zespołu to „Spa-
dam”, „Tonacja”, „1000 jednako-
wych miast”, „ Leszek Żukowski”.

Zespół był wielokrotnie nagra-
dzany: w 2005 roku zdobył statu-
etkę  Fryderyka w kategorii  Album 
Roku – Rock  – za płytę  Pierwsze 
wyjście z mroku, w 2007 roku otrzy-
mał dwa Fryderyki w kategoriach: 
„Album roku – rock/metal” za  Za-
przepaszczone Siły Wielkiej Armii 

Świętych Znaków  oraz „Zespół 
roku”, otrzymał również nagrodę 
publiczności  Przystanku Wood-
stock  „Złotego Bączka”. W 2009 
roku zespół otrzymał kolejne 2 Fry-
deryki w kategoriach: „Zespół roku” 
oraz „Album roku – rock” za swój 
ostatni krążek Hipertrofi a, a wokali-
sta grupy – Piotr Rogucki został wy-
różniony statuetką Fryderyka w ka-
tegorii „Wokalista roku”.

My
Młody zespół wywodzący się ze 

Swarzędza. Muzyka, którą two-
rzą jest częścią inspiracji każdego 
z członków zespołu. Najlepszym 
tego przykładem są elementy wielu, 
często skrajnych gatunków muzycz-
nych. Ich najbardziej znane utwory 
to: „Kwaśnosłony”, „Powoli”, „Fol-
low”. 

Filip Lato
W 2016 roku zadebiutował w pro-

gramie „The Voice of Poland”. Posia-
da bardzo charakterystyczną barwę 
głosu. Samodzielnie komponuje i pi-
sze teksty. Inspiruje się m.in. muzyką 
w stylu Adama Levine’a. Najbardziej 
rozpoznawalne utwory Filipa Lato: 
„Krawiec” oraz w duecie z Julą „Za-
nim nas policzysz.”

Big Cyc
Big Cyc powstał w roku 1988 

roku w Łodzi. Założycielami ze-
społu byli Jacek Jędrzejak, Robert 
Rajewski, Jarosław Lis i Roman 
Lechowicz.  Po pewnym czasie Ra-
jewskiego zastąpił Krzysztof Skiba. 
W pierwszych utworach zespołu do-
minowała muzyka utrzymana w sty-
lu punk rock. Z czasem coraz czę-
ściej można było usłyszeć elementy 
muzyki ska. Teksty piosenek mają 
charakter ostrej satyry i kilkakrotnie 
z tego powodu stały się obiektem 
„medialnych dyskusji”. Największe 
przeboje grupy: „Berlin Zachod-
ni”, „Ballada o smutnym skinie”, 
„Makumba”, „Świat według Kiep-
skich”, „Moherowe berety”. 

Tulinki
Tulinki Band Show – Muzyczne 

Show dla dzieci Tulinki – śpiewa-
jące, pluszowe gwiazdy z telewizji, 
które jeżdżą po świecie, aby razem 
z dziećmi śpiewać tulinkowe nutki. 
Tulinki Band Show jest to wyjątko-
wy muzyczny projekt , który łączy 
koncert dla dzieci z elementami za-
bawy i konkursami dla całej rodzi-
ny. W programie: koncert zespołu 
„Tulinki Band”, zabawa z dziećmi 
na scenie, nauka tańca, dla naj-
młodszych i ich rodziców, wspólne 
pozowanie do zdjęć. MW

Gwiazdy w Swarzędzu
14, 15 i 16 czerwca na polanie przy ul. Strzeleckiej odbędzie się 
największa ze swarzędzkich imprez. Wystąpi wiele gwiazd 

WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

ŁATWA PRACA NA PRODUKCJI 
W GMINIE DOPIEWO!

WYNAGRODZENIE 3900–4700 ZŁ BRUTTO.
OFERUJEMY STAŁE ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ 

O PRACĘ ORAZ BENEFITY POZAPŁACOWE!

KONTAKT: 575-580-860

9 czerwca 2019 zaproszeni goście 
udadzą się po raz pierwszy na wy-
cieczkę nowym szlakiem turystycz-
nym – Swarzędzkim Szlakiem Me-
blowym.

Stolarstwo ma w Swarzędzu dłu-
gą tradycję i jest ważną częścią jego 
historii. W przeszłości było na tym 
terenie najważniejszą gałęzią prze-
mysłu. Swarzędzki Szlak Meblowy 
przybliży nam te dzieje i przyczyni 
się do pielęgnowania stolarskich 
tradycji.

Zorganizowane wycieczki z prze-
wodnikiem odbywać będą się raz 
w miesiącu. W programie m.in.: 
zwiedzanie Salonu Meblowego Sto-
larzy Swarzędzkich, gdzie zobaczyć 
będzie można fi lm o historii Ce-
chu Stolarzy Swarzędzkich, wizyta 
w czynnym zakładzie stolarskim, 
zwiedzanie ekspozycji w Swarzędz-
kim Centrum Historii i Sztuki, po-
święconych stolarstwu, wraz z pro-
jekcją fi lmu o historii Swarzędzkich 
Fabryk Mebli. Red

Swarzędzki Szlak Meblowy
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Jak co roku z tej okazji na miesz-
kańców i gości czekać będzie wiele 
atrakcji, m. in.: koncert zespołów Fa-
natic, Supermenki, Ukulele Boboys, 
Country Zenith, Zofi i Liwerskiej 
z zespołem. Podczas dwudniowego 
festynu wystąpią również artyści gmi-
ny Komorniki, a także dzieci ze szkół 
i przedszkoli. Najmłodszych nato-
miast organizatorzy zapraszają na fe-
styn kreatywny z okazji Dnia Dziecka.

Jak co roku, świętowanie rozpocz-
nie się w piątek koncertem inaugu-
rującym „XIV Festiwal Muzyki Or-
ganowej i Kameralnej – Komorniki 
2019”. Główną atrakcją tegorocz-
nych Dni Gminy Komorniki będzie 
jednak niedzielny koncert Mateusza 
Ziółko. Popularny piosenkarz był 
członkiem składu koncertowych 
projektów muzycznych, takich jak 
np. Michael Jackson Symfonicznie, 
Freddie Mercury Symfonicznie czy 
Queen Story. Występował jako sup-
port przed organizowanymi w Polsce 
koncertami zagranicznych artystów, 
takich jak m.in. Amy Macdonald, 
Coolio czy John Miles. Zapraszamy 
do Komornik 1 i 2 czerwca. Szczegó-
ły na www.komorniki.pl. Red

Ziółko w Komornikach
W pierwszy weekend czerwca na stadionie w Komornikach 
odbędą się XXVI Dni Gminy Komorniki

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 atrakcyjny 
i  na pewno spotka się z  dużym za-
interesowaniem wszystkich melo-
manów.

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

Koncerty organowe
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości

przeznaczonej do wydzierżawienia

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

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

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

wywieszono wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy, przeznaczonych do 

wydzierżawienia (z obrębów Stęszew, Tomice, Krąplewo, Strykowo) z przeznaczeniem 

na teren przydomowy oraz użyczenia (z obrębów Witobel, Tomice, Stęszew). 

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 16.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z 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 przeznaczonych do użyczenia i wydzierżawienia 

w trybie bezprzetargowym położonych w Stęszewie, Strykowie, Będlewie i Dębnie. 

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.

wać się będzie 15 i 16 czerwca na 
plaży w Lusowie). Tuż potem na 
scenie pojawi się pierwsza artystka 
– Cleo. Od jej znakomitego występu 
w reprezentacji Polski na konkursie 
piosenki Eurowizji jej styl polubiło 
tysiące nie tylko młodych Polaków. 
Cleo to wokalistka, autorka tekstów, 
malarka i projektantka. Dziewczyna 
o niezwykłym, czarnym głosie, w jej 
wokalu usłyszymy nuty soul, gospel, 
r`n`b i hip hopu. Na swoim koncie 
ma krążek Hiper/Chimera (potrój-
na platynowa płyta), a kolejny al-
bum Bastet jeszcze przed sprzedażą 
uzyskał status Złotej Płyty. Zapo-
wiada się więc gorąca godzina w sło-
wiańsko-hiphopowych rytmach. 

Od 18.00 scenę przejmą klauni 
Ruphert i Rico, którzy rozbawią 
całe rodziny. Potem widzów czaro-
wać będzie zespół Czarodzieje To 
MY (19.00), złożony z laureatów 
konkursu Rozśpiewana Gmina. Ze-
spół zawiązał się w 2017 r. w Tarno-
wie Podgórnym, a inicjatorami jego 
powstania była czwórka przyjaciół, 
znających się już od przedszkola: 
Gabrysia i Kamil Marszał – wokal, 
Mateusz Dęga – perkusja oraz Mi-
kołaj Kosmowski – gitara. Teraz, 
dzięki Przemysławowi Kosmow-
skiemu, który objął artystyczną 
opieką zespół na scenie zobaczymy 
grupę w poszerzonym składzie: 
Łukasz Grajewski – instrumenty 
klawiszowe oraz Adam Burdyński 
– gitara basowa. Potem scena wciąż 
będzie opanowana przez młodych 
artystów, bo pojawi się na niej Ze-
spół Muzyczny ze Szkoły Podstawo-
wej z Baranowa (to także Laureaci 
Rozśpiewanej Gminy). Grupa liczy 
30 osób i wspaniale dzieli się swoją 
energią na scenie, wykonując utwo-
ry muzyki poważnej i rozrywkowej. 
Twórczynią i opiekunką zespołu jest 
Diana Matuszak. 

Kolejna gwiazda ofi cjalnie jako 
zespół „Dead Pixels” gra od 2018 
r., jednak w tym przypadku początki 
wspólnego grania sięgają dwa lata 
wstecz. Mówią krótko i na temat: 

„gramy Rock’n’Rolla”. Od 20.00 
usłyszeć będzie można więc covery 
takich zespołów jak: AC/DC, Scor-
pions, ZZ Top, TSA, Farben Lehre, 
Judas Priest, Iron Maiden, Perfect, 
IRA oraz ich własne utwory. Skład 
zespołu to: Marcin – gitara/śpiew, 
Rafał – gitara, Edas – bas, Zwierzak 
( Filip) – perkusja. Wszyscy deadpi-
xelowcy są z Tarnowa i okolic. 

Punktualnie o 21 swoją piosenkę 
o Tarnowie Podgórnym oraz inne 
utwory wykona Pan Panicz. To 
mieszkający w Tarnowie Podgór-
nym raper undergroundowy, działa-
jący muzycznie od blisko 15 lat. Na 
swoim koncie ma on zarówno kilka 
solowych produkcji (m.in. „Zamach 
Mixtape” czy „Veni”), współtworzo-
ne z grupą Fanatyków Kolejorza peł-
noprawne, zarejestrowane w ZAIKS 
wydawnictwa (Defi nicja Kibol i De-
fi nicja Kibol 2) oraz wiele koncer-
tów zagranych zarówno na terenie 
Wielkopolski, jak i poza nią. Jego 
najbardziej rozpoznawalne, znane 
z serwisu YouTube single to „Żądza 
Pieniądza”, „Jak Heroina”, czy wy-
dany niezależnie w roku 2018 utwór 
„Mój Fyrtel Tarnowo Podgórne”. 
Na co dzień Rafał „Panicz” Pielu-
cha jest radnym gminy Tarnowo 
Podgórne, można zatem śmiało po-
wiedzieć, że rapuje o rzeczywistości, 
którą doskonale zna. 

Gwiazdą wieczoru będzie zespół, 
który grał w przeróżnych składach, 
ale od lat ich przeboje splatają się 
z osobistymi historiami wielu ludzi. 
Nie ma przecież chyba nikogo, kto 
nie nucił hitu „Pocałuj noc” albo 
też nie wypatrywał czy na niebie 
nie pojawił się „Orła cień”. Varius 
Manx i Kasia Stankiewicz wystąpią 
w Tarnowie Podgórnym od 21.45. 
Powrót Kasi Stankiewicz do Varius 
Manx z okazji obchodów 25-lecia 
zespołu był bardzo wyrazistym mo-
mentem, zauważalnym na rynku 
muzycznym. Rok 2016 to pasmo 
niekończących się sukcesów. Zna-
komity odbiór jubileuszowej trasy 
koncertowej, cały worek nagród 

przywieziony z Festiwalu Opolskie-
go, bardzo dobrze przyjęty wspólny 
utwór „Ameryka” oraz fantastycz-
ny odbiór fanów scementowały 
współpracę na kolejne lata. Histo-
ria zespołu Varius Manx pisze się 
dalej... Po 21 latach od rozstania 
zespołu z Kasią Stankiewicz i po 7 
latach od ostatniego albumu gru-
pa powraca w najlepszej możliwej 
kondycji i zabiera słuchaczy prosto 
do serca lasu. Powstaje nowy al-
bum zespołu „ENT” – owoc wspól-
nej pracy ludzi, którzy odważyli się 
„wejść do tej samej rzeki” – a to 
zdarza się niezwykle rzadko. Pre-
miera krążka odbyła się 13 kwiet-
nia 2018 r. 

Tak bogaty dzień podsumujemy 
widowiskiem typu światło i dźwięk 
– pokazem laserowym ok. 23.00. 

16 czerwca – 
podniebne popołudnie! 
Kolejnego dnia święta gminy Tar-

nowo Podgórne niemal dosłownie 
uczestnicy poszybują w niebo. Od 
15.00 do 18.30 zapraszamy całe 
rodziny na Aeropiknik: tutaj ekspo-
zycja sprzętu lotniczego, balonowy 
trening pokazowy, gry i zabawy lot-
nicze. Nie lada gratką będą z pew-
nością symulatory – w nich chętni 
poczują się jak pilot szybowca lub 
balonu. 

Wcześniej o 12.00 w kościele pw. 
Serca Jezusowego w Tarnowie Pod-
górnym z udziałem orkiestr dętych 
odprawiona zostanie msza św., a po 
niej nastąpi przemarsz Orkiestr Dę-
tych do Parku 700-lecia. Tam zapre-
zentuje się Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz zaprzyjaźnione: Orkiestra Dęta 
z Mosiny, Grodziska Orkiestra Dęta 
im. Stanisława Słowińskiego i Or-
kiestra Dęta Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Środzie Wielkopolskiej. 
Towarzyszyć im będą pokazy mażo-
retek. Po orkiestrach tę przestrzeń 
przejmie Fundacja Jacka z Szafy, 
która zaprosi najmłodszych do 
wspólnej zabawy. Red

Obchody rozpoczynają się 14 
czerwca – o godz. 16 w Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym odbę-
dzie się międzynarodowa konferen-
cja „Rola młodzieży w budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego”, 
w której udział wezmą przedstawi-
ciele delegacji z gmin partnerskich 
i zaprzyjaźnionych Tarnowa Pod-
górnego. 

Tuż po niej organizatorzy za-
praszają na Galę Młode Lwy 2019 
– Młodzieżowa Rada Gminy Tar-
nowo Podgórne uhonoruje Młode-
go Artystę, Młodego Naukowca, 
Młodego Sportowca, Młodego 
Społecznika i Oddanego dla Mło-
dych. Wstęp wolny, zapraszamy 
wszystkich!

Przedpołudnie rajdowe – wieczór 
z gwiazdami 
Sobota, 15 czerwca, rozpocznie 

się Turystycznym Rajdem Samo-
chodowym Rajd z Lwem. Szósty raz 
organizatorzy przygotowali intere-
sującą, pełną niespodzianek trasę 
– zapisy są nadal otwarte na rajdy-
zlwem.pl. 

Po południu warto przyjść do Par-
ku 700-lecia w Tarnowie Podgór-
nym, gdzie wystąpi plejada gwiazd 
z całej Polski, w tym wspaniali 
lokalni artyści. Wszystko zacznie 
się o 16.45 akcentem sportowym, 
od wręczenia nagród w Turnieju 
Mikstów w ramach III Grand Prix 
Gminy Tarnowo Podgórne w Siat-
kówce Plażowej (Grand Prix odby-

Tarnowo Podgórne świętuje! 
W środku czerwca bawimy się w Tarnowie Podgórnym. Podczas Dni Gminy na scenie oczywiście same 
gwiazdy, a obok występów artystycznych – atrakcje dla całej rodziny
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Zakończenie sezonu dziecięcych 
pracowni artystycznych
W poniedziałek 3 czerwca 

w Gminnym Ośrodku Kultury So-
kół w Czerwonaku o godzinie 18.00 
zaprezentowane zostaną dziecięce 
grupy teatralne i dziecięcy soliści 
pracowni muzycznej działające 
w Naszym Ośrodku. 

Obowiązują wejściówki.

Premiera spektaklu zespołu 
Skansen Teatralny
We wtorek 4 czerwca o godzinie 

18.00 zapraszamy do Centrum Kul-
tury i Rekreacji w Koziegłowach na 
premierę spektaklu Skansenu Te-
atralnego

„III Furie” w opracowaniu lite-
rackim Magdy Fertacz oraz Małgo-
rzaty Sikorskiej-Miszczuk na pod-
stawie „Dzidzi” Sylwii Chutnik oraz 
na motywach „Egzekutora” Stefana 
Dąmbskiego.

Spektakl podejmuje dialog z me-
galomanią, martyrologią, kultem 
bohaterów, próbuje uporać się 
z dziedzictwem historii oraz z me-
chanizmami manipulacji historią 
i współczesnością. 

Bezpłatne wejściówki do odbio-
ru w CkiR w Koziegłowach oraz 
w GOK Sokół w Czerwonaku

Premiera spektakli Teatru Cyk 
i Teatru Zwierciadło
W środę 5 czerwca o godzinie 

18.00 zapraszamy do Centrum Kul-
tury i Rekreacji w Koziegłowach na 
dwa bardzo różne w formie i treści 
spektakle w wykonaniu Teatru Cyk 
i Teatru Zwierciadło, w reżyserii 
Anny Rozmianiec.

„Piekło-Niebo” (PREMIERA), 

czyli próba odpowiedzi na ważne 
pytania: Skąd się bierze zło? Dokąd 
idziemy po śmierci? Jak wygląda 
Bóg? Czy anioły mają brody? „Za-
pis” w wykonaniu Teatru Zwiercia-
dło to spektakl, który jest efektem 
improwizacji na papierze i z pa-
pierem. Punktem wyjściowym jest 
szkoła i cechy, z jakimi się w niej 
spotykamy, kształtujemy. 

Bezpłatne wejściówki do odbio-
ru w CkiR w Koziegłowach oraz 
w GOK Sokół w Czerwonaku.

Zakończenie sezonu pracowni 
muzycznej GOK Sokół
W czwartek 6 czerwca o godz. 

18:00 GOK Sokół zaprasza do CKiR 
w Koziegłowach na koncert zespo-
łów i solistów Pracowni Muzycznej 
prowadzonej przez Remigiusza 
Wojciechowskiego. Bezpłatne wej-
ściówki do odbioru w siedzibie GOK 
Sokół w Czerwonaku oraz w CKiR 
w Koziegłowach. 

Premiera spektaklu Teatru Tańca 
Fleks Step
Ogień, Ziemia, Powietrze, Woda 

– żywioły, które współpracują ze 
sobą w harmonii. Żaden z nich nie 
ma przewagi nad pozostałymi; nie 
może ich kontrolować. Zasada jest 
prosta: żywioły muszą współistnieć 
w harmonii w celu utrzymania rów-
nowagi życia. 

GOK Sokół zaprasza na premierę 
spektaklu Teatru Tańca Fleks Step 
Ogień, ziemia, powietrze, woda 
w choreografi i Ewy Sobiak, która 
odbędzie się 7 czerwca o godzinie 
18:00 w Centrum Kultury i Rekre-
acji w Koziegłowach. Bezpłatne wej-
ściówki można odbierać w siedzibie 

GOK Sokół w Czerwonaku oraz 
CKiR w Koziegłowach. 

Impreza plenerowa
W sobotę 8 czerwca zapraszamy 

na imprezę plenerową na teren sta-
nicy Akwen Marina w Czerwonaku. 
Zaczynamy od godziny 15.00. 
Program
15:00 start parady motocyklowej
15:00 – 18:00 strefa pasji i chillout 
(pokazy i prezentacje, warsztaty, 
konkursy, gry i zabawy)
18:00 uroczyste wręczenie nagród 
Gminy Czerwonak 
18:30 Koncert zespołu Supermenki 
19:30Koncert Gabriel Fleszar
21:00 koncert Agnieszki Chylińskiej

XXIV Wojewódzki Festiwal Pio-
senki Przedszkolaków Czerwonak 
2019
W niedzielę 9 czerwca 2019 r. 

o godz. 11:00 Gminny Ośrodek 
Kultury Sokół zaprasza do Centrum 
Kultury i Rekreacji w Koziegłowach 
na fi nał Wojewódzkiego Festiwalu 
Piosenki Przedszkolaków Czerwo-
nak 2019. Przewodniczącym Jury 
tegorocznego konkursu fi nałowego 
będzie Gabriel Fleszar. Oprócz wy-
stępów fi nalistów – śpiewających 
przedszkolaków z całej Wielkopol-
ski, dla najmłodszych mieszkańców 
naszej Gminy przygotowaliśmy wie-
le ciekawych zabaw i warsztatów, 
do których zapraszamy od godziny 
13:00 do 15:00. 

Wstęp na imprezę jest wolny !!!

Zakończenie sezonu pracowni 
plastycznych i pokaz teatralny
W niedzielę 9 czerwca o godzinie 

16:00 zapraszamy na wernisaż wy-

stawy prezentującej pracownie pla-
styczne naszego Ośrodka, a o godzi-
nie 17:00 na spektakl „Nosorożec” 
wg Eugena Ionesco, przygotowany 
przez integracyjną grupę teatralną 

w Zakładzie Opiekuńczo -Leczni-
czym w Owińskach. Bezpłatne wej-
ściówki do odbioru w siedzibie GOK 
Sokół w Czerwonaku oraz w CKiR 
w Koziegłowach. Red

Dni Gminy Czerwonak 
— Tydzień Pełen Kultury!
GOK Sokół zaprasza wszystkich mieszkańców na tegoroczne Dni Gminy, czyli cały tydzień ciekawych 
wydarzeń, w ramach których każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynamy wyjątkowo wcześnie bo już 
w poniedziałek 3 czerwca, a zakończymy w niedzielę 9 czerwca

Marcin 
Wojtkowiak
wójt gminy 
Czerwonak 

– Oddajemy 
mieszkańcom 
narzędzie do 

internetowego zgłaszania inter-
wencji, licząc, że dzięki temu na-
prawianie najbliższego otoczenia 
stanie się prostsze a komunikacja 
między mieszkańcami a urzędem 
łatwiejsza. To również wyzwanie 
dla urzędników, by się z tymi 
usterkami jak najszybciej uporać. 
Chciałbym, by do wspólnej „na-
prawy” naszej gminy włączyło się 
jak najwięcej osób.

„Naprawa” gminy
W gminie Czerwonak po długiej 
przerwie ponownie uruchomiony 
został serwis umożliwiający zgła-
szanie problemów i usterek zaob-
serwowanych w najbliższym otocze-
niu mieszkańców.

Dziura w chodniku, przewrócony 
kosz na śmieci, niedziałające oświe-
tlenie uliczne a może śmieci porzu-
cone w lesie? Teraz każdy z miesz-
kańców może zgłosić problem lub 
usterkę z terenu gminy bez dodat-
kowego wypełniania wniosków 
i składania pism w Urzędzie Gminy. 

Jak to działa? Szybko i skutecznie! 
Wystarczy wejść na stronę https://
naprawmyto.pl/czerwonak i po do-
konaniu rejestracji zgłosić sprawę 
w jednej z pięciu kategorii: infra-
struktura, bezpieczeństwo, budynki, 

przyroda, inne. Zgłoszenie trafi  do 
odpowiedniego wydziału w Urzędzie 
Gminy. Każdy użytkownik systemu 
ma możliwość śledzenia na bieżąco 
postępów prac przy swoim zgłosze-

niu. Otrzymuje także alerty informu-
jące o kolejnych działaniach podję-
tych przez pracowników Urzędu.

Liczba zgłoszeń od momentu reak-
tywowania systemu w gminie Czer-
wonak – 65 zgłoszonych spraw w cią-
gu 1,5 miesiąca – pokazuje, że był to 
strzał w przysłowiową dziesiątkę. Red

Warsztaty dziennikarskie odbędą 
się 15 i 16 czerwca w bukowskiej 
Sali Miejskiej. Poprowadzą je Do-
minika Długosz-Gierszewska oraz 
Marcin Bielawski. Dominika w za-
wodzie pracuje od 1996 r. Najpierw 
jako stażystka potem dziennikar-
ka kryminalna w Wiadomościach. 
Z krótką przerwą w 1999-2000 na 
tworzenie pierwszego portalu in-
formacyjnego w Polsce tp.internet. 
Potem znowu Wiadomości aż do 
2006 r. Przez następne 12 lat grupa 
Polsat, czyli TV Biznes, Wydarze-
nia, Polsat News, Polsat News 2. 
Reporterka polityczna, prowadząca 
serwisy informacyjne, programy 
publicystyczne, wydawca i produ-
cent. Obecnie pisze dla Newsweeka.

Marcin Bielawski od 17 lat jest 

operatorem kamery od 17 lat, z cze-
go w telewizji od 14. Pracował w TV 
Biznes w Poznaniu, następnie trafi ł 
do Polsat News, w którym to wielo-
krotnie latał po świecie z polskimi 
premierami i prezydentami. Był 
w Afganistanie, Izraelu kiedy wojska 
szykowały się do wejścia do strefy 
Gazy. Relacjonował na żywo z Włoch 
ze szpitala, do którego trafi ł Kubica 
zaraz po wypadku. W ostatnich 12 la-
tach uczestniczył w najważniejszych 
wydarzeniach w Watykanie. Olimpia-
da 2012 w Londynie, 4 lata na Tour de 
Pologne i większość najważniejszych 
wydarzeń politycznych w Polsce.

Mało mówienia, dużo praktyki – 
tak w skrócie można opisać to, co 
czeka na uczestników! Zachęcamy 
do udziału. Monika Błaszczak

Naprawmy to! Warsztaty w Buku

Każdy z mieszkań-
ców może zgłosić 
problem lub usterkę
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Kapituła Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego przyznała Andrea Bo-
cellemu, światowej sławy artyście, 
Złoty Medal „Labor Omnia Vincit” 
za „wybitną twórczą wrażliwość 
i prawdę artystycznego przekazu, 
które nadają sztuce wymiar ponad-
czasowy”. 

Medal w imieniu dr. Mariana 
Króla, prezydenta THC, wręczyli: 
prof. Tadeusz Wallas, wicepre-
zydent Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego i Dominik Górny, 
sekretarz zarządu. Wybitny tenor, 

autor piosenek, producent muzycz-
ny i multiinstrumentalista, w chwili 
otrzymania medalu, powiedział: 
– Dziękuję bardzo. Przyjmuję z ra-
dością. 

Spotkanie z Andrea Bocellim 
odbyło się 11 maja bezpośrednio 
przed koncertem na Stadionie w Po-
znaniu. Z gwiazdą koncertu z okazji 
100-lecia Uniwersytetu Poznań-
skiego, spotkali się m.in.: Jacek Jaś-
kowiak, prezydent miasta Pozna-
nia i rektorzy uczelni świętujących 
100-lecie. Red

Medal dla Bocellego

– Certyfi kat przyznawany przez 
Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego buduje realną wiary-
godność naszych produktów i usług. 
Pomaga w zdobyciu trwałego zaufa-
nia klientów – podkreślają od wielu 
lat laureaci. Gala, w Sali Lubrańskie-
go Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, odbyła się pod 
honorowym patronatem Wojciecha 
Jankowiaka, wicemarszałka woje-
wództwa wielkopolskiego. Patronem 
głównym konkursu zostali: Ataner 
Sp. z o.o. oraz Promag S.A., a me-
dialnym „Nasz Głos Poznański”.

Laureatami XXXI edycji Kon-
sumenckiego Konkursu Jakości 
Produktów i Usług „Najlepsze 
w Polsce” zostali: Winnica Zodiak 
BETA Ingrid Krasowska, Poznań za: 
czerwone wino musujące PET-NAT; 
„Społem” Poznańska Spółdzielnia 
Spożywców w Poznaniu za: 100 lat 
zaspokajania oczekiwań i potrzeb 
klientów; Poznańska Hodowla Ro-
ślin Sp. z o.o., Tulce za: nowocze-
sne odmiany łubinu wąskolistnego; 
PPHU MIKA Andrzej Udziela, Ko-
walów za: chleb wiejski z Kowalowa; 
JAHIRO Sp. z o.o., Widziszewo za: 
Pyzy Babci Tereni; Przedsiębiorstwo 
Bogumił Tycz, Lubomyśle za: eko-
logiczną hodowlę zwierzyny łownej 
i rzadkich, zanikających gatun-
ków zwierząt hodowlanych; AMS 
ENERGA Sp. z o.o., Przeźmierowo 
za: innowacyjne naczepy do przewo-
zu ładunków wielkogabarytowych; 
EKOEN s.c. Ewa Matuszak Marek 
Matuszak, Józefowo za: specjali-
styczne przetwórstwo drewna i jego 

odpadów na frakcje i komponenty 
do ekologicznego spalania; BME-
TERS POLSKA Sp. z o.o., Psary za: 
liczniki do wody; Zakład Przetwór-
stwa Owoców i Warzyw VORTUM-
NUS Sp. z o.o., Lisów za: szarlotkę 
– jabłka prażone BMETERS POL-
SKA Sp. z o.o.; Psary za: podzielni-
ki kosztów ogrzewania hydroclima 
RFM fi rmy BMETERS wraz z sys-
temem rozliczeniowym; Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Czarn-
kowie za: gzik; Kapela Podwórkowa 
„EKA” z Gostynia za: propagowanie 
folkloru miejskiego. 

Podczas gali wręczono również 
Statuetki Ignacego Jana Pade-
rewskiego jako wyraz uznania dla 
działań w wymiarze patriotycznym 
i obywatelskim. Powędrowały do ta-
kich osób jak: profesor UAM dr hab. 

Andrzej Lesicki, rektor Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu; profesor dr hab. inż. Tomasz 
Łodygowski, rektor Politechniki 
Poznańskiej; Bożena i Jan Gorgiel, 
przedsiębiorcy; Adam Szejnfeld, 
europoseł, przewodniczący Komi-
tetu Honorowego Budowy Pomni-
ka Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu; Rafał Nowak, twórca 
i wykonawca pomnika z małżonką 
Natalią; Piotr i Andrzej Garstka, 
Garstka Studio, pracownia odlew-
nicza prowadzona przez tych dwóch 
braci, w której odlano Pomnik Pa-
derewskiego. 

Poznaliśmy Liderów Pracy Orga-
nicznej, którzy otrzymali Statuetki 
Honorowego Hipolita: profesora 
Andrzeja Stelmacha, dziekana Wy-
działu Nauk Politycznych i Dzien-

nikarstwa UAM; Karolinę Tokarz, 
prezesa zarządu, dyrektora na-
czelnego, fi rmy PROMAG; Renatę 
Borowską-Juszczyńską, dyrektora 
Teatru Wielkiego w Poznaniu. 

W imię maksymy „Labor Omnia 
Vincit” – medal z tym grawerem 
podkreślił zasługi takich osobisto-
ści jak: dr Kazimiera Król, członek 
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie, nauczyciel 
akademicki oraz Gabriel Chmura, 
dyrektor artystyczny Teatru Wielkie-
go w Poznaniu. Uniwersalny wymiar 
idei pracy organicznej podkreśliło 
przyznanie Medali Młodego Pozy-
tywisty. Do prestiżowego grona pra-
wie 330 młodych liderów dołączyli: 
Michał Lura, przedsiębiorca; Mag-
dalena Prętka, dziennikarz; Mate-
usz Kostrzewa, radca prawny oraz 

Michał Francuzik, muzyk, twórca 
jedynej polskiej strony internetowej 
poświęconej kontrabasowi. Nawią-
zaniem do ponad 20-letniej historii 
działalności Towarzystwa im. Hi-
polita Cegielskiego było przyznanie 
Medali XX-lecia Markowi Matu-
szakowi, prezesowi zarządu Ekoen 
S.c. w Józefowie i Mateuszowi Świ-
derskiemu, prezesowi zarządu AMS 
Energia Sp. z.o.o. w Przeźmierowie. 

Wyróżnienia wręczał dr Marian 
Król, prezydent Towarzystwa wraz 
z zapraszanymi gośćmi wydarze-
nia. Galę „Najlepsze w Polsce” 
poprowadzili: Edmund Dudziński 
i Dominik Górny. Akcentem arty-
stycznym nawiązującym do najlep-
szych tradycji polskiego folkloru był 
występ Kapeli Podwórkowej „EKA” 
z Gostynia. DG

„Najlepsze w Polsce” produkty i usługi
„Najlepsze w Polsce” – prawnie chronione i uznane w Europie godło, już po raz 31. nagrodziło 
w Poznaniu, najlepsze produkty i usługi 
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Forum Gospodarcze Metropolii 
Poznań to jedno z największych wy-
darzeń dedykowanych lokalnej go-
spodarce. Organizatorzy postawili 
w tym roku na kompletnie nową for-
mułę, której daleko do szablonowych 
konferencji. Przekonają się o tym 
wszyscy ci, którzy 29 maja pojawią 
się w Concordia Design przy ulicy 
Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu na 
dwunastej już edycji wydarzenia. 

„Przestrzeń jutra: przyjdź, kreuj, 
wpływaj” – to hasło tegorocznego 
Forum, wypracowane przez grupę 
organizatorów i partnerów wydarze-
nia. Oddaje ono charakter formuły 
Open Space Technology. Spotkanie 
nie będzie miało z góry określonego 
zestawu zagadnień tematycznych. 
Na początku uczestnicy będą mogli 
w swobodny sposób zgłosić ważne 
dla nich tematy dotyczące spraw 
gospodarczych, a następnie pra-
cować w zespołach podzielających 
zainteresowanie danym zagadnie-
niem. Zwieńczeniem rozmów będzie 
przedstawienie i analiza wniosków 
każdej z grup, a przede wszystkim 

opracowanie rekomendacji do dal-
szych, już pokonferencyjnych dzia-
łań, mających na celu realną zmianę. 
Całość spotkania poprowadzi Alek-
sandra Chodasz – facylitator z wielo-
letnim doświadczeniem w prowadze-
niu tego typu wydarzeń.

Formuła Open Space Technology 
zyskuje coraz większe uznanie na 
świecie – m.in. dzięki możliwości au-
tentycznego zaangażowania uczest-
ników, wyboru tematów dostoso-
wanych do faktycznych, aktualnych 
oczekiwań, a także sposobności do 
wypracowania konkretnych reko-
mendacji i wzięcia za nie odpowie-
dzialności już po wydarzeniu. Często 
mówi się o tym typie spotkania, że 
buduje je atmosfera kreatywnej prze-
rwy kawowej. Stąd zresztą pochodzi 
pomysł na Open Space – z obserwa-
cji, że najciekawsze i najbardziej war-
tościowe rzeczy na konferencjach 
dzieją się właśnie w trakcie przerw 
kawowych.

– Zanim poznałam formułę or-
ganizacji dyskusji, jaką jest Open 
Space Technology byłam sceptyczna. 
Brzmiało lepiej, niż zwykła konferen-
cja, bo przynajmniej nie trzeba przez 

cały dzień biernie słuchać. Jednak – 
pytałam sama siebie – czy doświadczę 
i nauczę się tyle, żeby to był dla mnie 
wystarczająco dobry czas? Cieszę się, 
że dałam sobie szansę, by się przeko-
nać. Teraz, kiedy jestem fanką i facy-
litatorką metody wiem na pewno, że 
daje szansę, by zgromadzić w jednym 
miejscu ludzi, którzy stworzą razem 
nową jakość. Tą jakością będą głęb-
sze, niewymuszone kontakty, uru-
chomienie zaangażowania, które daje 
siłę i chęci do działania, nowe spoj-
rzenie na sprawy i nowe rozwiązania. 
Trudno o bardziej wartościowy dzień 
biznesowo-sieciujący. Dlatego cieszę 
się na spotkanie z Tobą 29 maja w Po-
znaniu! – pisze w liście zapraszają-
cym na Forum Aleksandra Chodasz 
– główna facylitatorka.

Organizatorami XII FGMP są 
Wielkopolska Izba Przemysłowo-
Handlowa, Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego, 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
oraz organizacja Pracodawcy RP-
Wielkopolska. Dodatkowe informacje 
o tegorocznym Forum oraz formularz 
rejestracyjny dostępne są na stronie 
www.forumgospodarcze.com. MT

Antykonferencja o gospodarce
 NASZ PATRONAT
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„Pantery” Dopiewo wywalczyły wi-
cemistrzostwo Polski w piłce ręcz-
nej kobiet – w kategorii juniorki 
młodsze (16–17 lat). To największy, 
jak dotąd, sukces klubu z podpo-
znańskiej gminy w jego 10-letniej 
historii. Mistrzostwa Polski odbyły 
się w Dopiewie 10–11 maja. 

– To bardzo dobry wynik. Już 
sam awans do fi nałów jest dla nas 
ogromnym sukcesem, to ukorono-
wanie naszej dotychczasowej pracy 
– powiedział Paweł Wolny, ze szta-
bu trenerskiego „Panter”. – Nasze 
dziewczyny wygrywały mecz za me-
czem, eliminując podczas eliminacji 
zespoły z klubów o długoletnich tra-
dycjach, z dużych miast i z osiągnię-
ciami. To potężna dawka motywacji 
dla wszystkich „Panter”, bo mamy 
100 zawodniczek w kilku grupach 
wiekowych. 

Pantery wielokrotnie stawały na 
podium mistrzostw Wielkopolski, 
trzykrotnie na najwyższym jego 
stopniu (2010, 2017, 2019). W la-
tach 2019 i 2019 od 4 do 6 „Panter” 
było powoływanych do kadry Polski. 
W ubiegłym roku debiutująca w II 
lidze drużyna seniorek zajęła 4 miej-
sce. Klub organizuje od lat turnieje 
„Pantera Cup” w których uczestni-
czą zespoły z całej Polski. Dotych-
czas odbyło się 26 jego edycji.

Droga „Panter”
Droga juniorek młodszych „Pan-

ter” po srebro w MP nie była usłana 
różami. Mistrzynie Wielkopolski 
musiały przebrnąć przez elimina-
cje, w których do rywalizacji w 1/16 
stanęły 32 najlepsze zespoły z Pol-

ski. Walka toczyła się w 8 grupach. 
„Pantery” awansowały, pokonując 
w Dopiewie drużyny ze Szczecina, 
Jeleniej Góry i Żagania. Następnie 
w podwarszawskich Markach poko-
nały drużyny z Kielc i Łodzi, ustępu-
jąc jedynie gospodarzowi. Podczas 
ćwierćfi nału w Radomiu okazały się 
bezkonkurencyjne. 

Finał w Dopiewie
– Odnieśliśmy podwójne zwycię-

stwo. Zanim wielką radość sprawiły 
nam „Pantery”, wygraliśmy z Lubli-
nem i Markami starania o organiza-
cję tego prestiżowego wydarzenia. 
Związek Piłki Ręcznej w Polsce 
powierzył nam organizację fi nałów 
MP na 8 dni przed wydarzeniem. 
Potrzebna była pełna mobilizacja 
– wspomina Marcin Napierała, dy-
rektor GOSiR Dopiewo.

Każdy mecz miał efektowną 
oprawę muzyczną i świetlną, jak na 
mistrzostwa Polski przystało. Na 

ceremonii otwarcia i dekoracji nie 
zabrakło przedstawicieli samorzą-
du i ZPRP, którzy uświetnili wyda-
rzenie obecnością. Wystąpiły Ma-
żoretki Gminy Dopiewo i akrobaci 
z Teatru „Z Głową w Chmurach”. 
Zawodniczki wprowadzały na par-
kiet muzyka i światła. Było confetti 
i fajerwerki w fi nale. Każde spotka-
nie oglądało na żywo kilkaset osób 
w hali GOSiR i około tysiąca w in-
ternecie. 

Mecze półfi nałowe rozegrano 10 
maja. W pierwszym spotkaniu na-
przeciw siebie stanęły piłkarki ręcz-
ne SPR Gdynia i UKS „Roxa” Lu-
blin. Lepsze okazały się lublinianki, 
które wygrały 29:23. W drugim pół-
fi nale UKS „Pantery” pokonały AP 
„Marcovia” Marki 35:30. Wiadomo 
było, że „Pantery” będą grać o złoto. 
Drugi dzień decydował o podium. 
Szczypiornistkom z Marek 11 maja 
także nie dopisało szczęście – uległy 
drużynie z Gdyni 29:34. Mistrzy-

niami zostały zawodniczki „Roxy” 
Lublin, które do przerwy uzyskały 
5-bramkową przewagę nad „Pante-
rami” Dopiewo, którą powiększyły 
zwyciężając 36:25. 

W najlepszej „7” mistrzostw zna-
lazła się prawa skrzydłowa – Agata 
Jaśkowiak z UKS „Pantery”, z kolei 
w „3” najwartościowszych zawod-
niczek znalazły się aż 2 „Pantery”: 
najskuteczniejszą zawodniczką zo-
stała Julia Korytowska, a najlepszą 
bramkarką Aleksandra Hypka.

Obecny w Dopiewie wiceprezes 
Związku Piłki Ręcznej w Polsce – 
prof. Bogdan Sojkin docenił wkład 
organizacyjny: – Jestem pełen uzna-
nia. Możecie być pewni, że powie-
rzymy wam kolejne imprezy – po-
wiedział. Zauważył, że publiczność 
mogła podziwiać w Dopiewie grę 
wielu reprezentantek Polski.

– Gratuluję wszystkim drużynom, 
które wystąpiły w mistrzostwach 
Polski w Dopiewie kwalifi kacji do 

fi nałowej czwórki. To wielka spra-
wa. Jestem dumny ze srebrnego 
medalu naszych „Panter” – Adrian 
Napierała, wójt gminy Dopiewo. 
– Podziwiam waszą determinację 
i wolę walki. Żmudna praca całe-
go zespołu przyniosła efekty, które 
przerosły nasze oczekiwania. Bar-
dzo wam dziękuję za te emocje, któ-
rych nam dostarczyłyście. Dziękuję 
też publiczności za stworzenie nie-
zapomnianej sportowej atmosfery, 
jakiej w Dopiewie nigdy wcześniej 
nie doświadczyliśmy. 

Wicemistrzowski skład „Panter”: 
Julia Depa, Julia Głowacka, Nata-
lia Gogulska, Dominika Hoffmann, 
Aleksandra Hypka, Agata Jaśkowiak, 
Aurelia Kłosowicz, Martyna Koby-
larz, Julia Korytowska, Gabriela Ko-
walewska, Olga Lisiecka, Anna Osiń-
ska, Patrycja Pawlak, Renata Perz, 
Aleksandra Piątkowska, Adrianna 
Plackowska, Martyna Rychlik, Ines 
Wosińska. Adam Mendrala

Wicemistrzynie Polski z Dopiewa 

Między głównymi koncertami wy-
darzenia zaprezentują się na scenie 
uczestnicy projektu muzycznego 
pod nazwą „Tribute To Amy Wine-
house”. Dzięki jedenastu młodym 
artystom usłyszeć będzie można na 
żywo największe przeboje wokalist-
ki, której światową karierę przerwa-
ła tragiczna śmierć. 

Ponadto wystąpią: Orkiestra Dęta 
Gminy Dopiewo wraz z Grupą Do-
piewskich Mażoretek, Chór Gminy 
Dopiewo „Bel Canto” i tancerze 
„Activus Taniec i Fitness” – wystę-
py tych zespołów zaplanowane są 
między 15:30 a 17:30. Wydarzenie 
zakończy zabawa z DJ Maco eR, 
któremu towarzyszyć będą tancerki 
i pokazy pole dance. 

Już od godz. 13:00 bezpłatnie 
dostępne będą na placu animacje 
dla najmłodszych: dmuchańce, 
„Akademia Rowerowa”, warsztaty 
taneczne z grupą „Swing Craze”, 
warsztaty drukarskie i papiernicze 
z Muzeum Sztuki Drukarskiej i Pa-

piernictwa”. Zajęcia poprowadzą 
również kluby sportowe i stowarzy-
szenia działające na terenie gminy 
Dopiewo. Strefy atrakcji przygo-
towują gminne jednostki: Gminna 
Biblioteka Publiczna i Centrum 
Kultury, Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji i Urząd Gminy Dopie-
wo, a także partnerzy organizacyjni 
wydarzenia – fi rma Marmite i Reka 
Rubber. 

Oprócz czegoś dla ducha, będzie 
coś dla ciała – będzie można pobie-
siadować, zrobić zakupy na stoisku 
handlowym i rozerwać się w weso-
łym miasteczku. 

Szczegóły: dopiewo.pl oraz na Fa-
cebook’u – profi l „Gmina Dopiewo 
– strona ofi cjalna” .

Gmina Dopiewo zaprasza!

Dni Gminy Dopiewo z Gwiazdami
Dni Gminy Dopiewo to największy festyn gminy Dopiewo. Odbędzie się 22 czerwca. Na scenie, 
zlokalizowanej na placu gminnym przy ul. Łąkowej i Wyzwolenia, wystąpią niekwestionowane gwiazdy 
polskiej muzyki rozrywkowej: Edyta Górniak (koncert o godz. 21:30) i Michał Szpak (godz. 18) 

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Młodzieżowe drużynowe rozgrywki 
przechodzą gruntowną przebudo-
wę, która w założeniu podnieść ma 
w niedalekiej przyszłości poziom 
sportowy juniorskiej rywalizacji. 
W tegorocznej edycji zgłoszonych 
zostało przeszło 20 zespołów (w tym 
drużyna z Czech), które podzielone 
zostały na cztery grupy. Młodym 
poznaniakom przyszło rywalizować 
w grupie I, obok dwóch ekip z Zie-
lonej Góry oraz drużyn z Gorzowa, 
Wrocławia i Piły. 

Trener PSŻ Poznań Tomasz Ba-
jerski ma do dyspozycji czwórkę 
młodych żużlowców – najbardziej 
doświadczanego w stawce Marka 
Lutowicza, Adriana Woźniaka oraz 
braci Michała i Bartosza Curzyt-
ków, którzy w żużlowym środowi-
sku upatrywani są jako wschodzące 
duże talenty. 

Jak zapewnia Arkadiusz Ładziń-
ski, sternik PSŻ Poznań, cztero-
osobowa kadra jest wystarczająca 
dla rywalizacji w DMPJ: – Zgodnie 
z regulaminem rozgrywek, zespoły 
– aby być sklasyfi kowane w danej 
rundzie – muszą wystawić trzech 
zawodników. Taka forma powoduje, 

iż do tej pory korzystaliśmy z usług 
Marka i „Braci B.” (autor – Michał 
i Bartosz Curzytkowie). Adrian 
Woźniak jak na razie czekał na swo-
ją kolej. Wszystko leży w gestii tre-
nera Bajerskiego. 

Dwie pierwsze rundy, które od-
były się w Zielonej Górze, zakoń-
czyły się zwycięstwami drużyn 
z województwa lubuskiego (I runda 
– Gorzów, II – Zielona Góra). PSŻ 

Poznań w obu pierwszych rundach 
uplasował się „na pudle” – zajmując 
za każdym razem trzecie miejsce. 
Następna runda – gorzowska – to 
ponownie hegemonia ekstraligowej 
młodzieży Falubazu i Stali. Tym ra-
zem, młode „Skorpiony” spisały się 
nieco słabiej, kończąc rywalizację 
na piątej pozycji. 

Jak będzie wyglądać tabela roz-
grywek po poznańskich rundach? 

Przekonamy się już we wtorek i śro-
dę! Wstęp na program zawodów 
w cenie 10 zł (posiadacze tegorocz-
nych karnetów otrzymują program 
za darmo!).

Przez dwa dni (28 i 29 maja) stadionem POSiR Golęcin zawładną młodzi 
żużlowcy. W stolicy Wielkopolski odbędzie się V i VI runda Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Młode Skorpiony powalczą o awans!
 NASZ PATRONAT

Michał 
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

• 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 Młodzie-
żowych 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 siedzibie 
klubu: Junior 1 PLN, Ulgowy 18 
PLN, Normalny 25 PLN
Ceny biletów zakupionych w kasie 
stacjonarnej w dniu zawodów:
Junior 3PLN, Ulgowy 20 PLN,
Normalny 28,00 PLN

Kalendarz żużlowy PSŻ Poznań – sezon 2019
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Marek Lutowicz i Michał Curzytek.
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Wszystko zależy od tego, jak wypad-
nie w Paryżu podczas rozpoczynają-
cego się właśnie wielkoszlemowego 
turnieju French Open. – Chcieliby-
śmy, żeby Hubert stawił się u nas 
jako obrońca głównego trofeum, 
jesteśmy z nim w stałym kontakcie. 
Wszystko zależy jednak od tego, 
jak mu pójdzie na kortach Rolanda 
Garrosa. Trzymamy za niego kciuki 
w Paryżu, choć jednocześnie wiemy, 
że to dla nas jest… niekorzystne – 
uśmiecha się dyrektor Poznań Open 
Krzysztof Jordan.

Hurkacz kontra Djoković
Hurkacz może dostać się do głów-

nej drabinki tylko z „dziką kartą”, 
ponieważ zawodnicy będący w czo-
łowej pięćdziesiątce rankingu ATP 
nie mogą brać udziału w challenge-
rach dzięki zgłoszeniu się w systemie 
ATP. Specjalna przepustka do stoli-
cy Wielkopolski czeka na 22-latka, 
ale skorzysta z niej tylko pod wa-
runkiem, że odpadnie w pierwszym 
tygodniu French Open. Trzymamy 
za niego kciuki, ale zadanie ma pie-
kielnie trudne już na wstępie, bo 
w pierwszej rundzie los skojarzył 
go z liderem światowego rankingu 
Novakiem Djokoviciem, który jest 
aktualnie w wybornej formie. Przed 
przylotem do Francji wygrał tur-
niej Masters w Madrycie, a tydzień 

później w Rzymie uległ Rafaelowi 
Nadalowi dopiero w ostatnim me-
czu. Pokonanie 32-latka można 
porównać do wspinaczki na Mount 
Everest bez tlenowej maski – tylko 
najwytrwalsi dadzą mu radę. Jeśli 
w walce z „Djoko” tenisowego tlenu 
zabraknie Hurkaczowi, rękę do nie-
go wyciągną organizatorzy Poznań 
Open 2019. 

W turnieju głównym w Lasku 
Golęcińskim wystąpi na pewno 
czterech Polaków, którzy otrzymali 
od organizatorów „dzikie karty”. 
W tegorocznej edycji imprezy zo-
baczymy Kacpra Żuka, Daniela Mi-
chalskiego, Michała Dembka oraz 
Wojciecha Marka. Dodajmy rów-
nież, że w turnieju deblowym za-
gra Marcin Matkowski, czyli jeden 
z najlepszych polskich deblistów 
ostatnich lat.

Tegoroczna pula nagród wyniesie 
prawie 70 tysięcy euro. Na liście star-
towej znalazło się miejsce dla kilku 
wysoko notowanych zawodników. 
Faworytem powinna być turniejo-
wa „jedynka”, notowany na wyso-
kim, 69. miejscu w rankingu ATP 
Serb Filip Krajinović. Oprócz niego 
w ósemce rozstawionych znalazły się 
również tak interesujące nazwiska, 
jak Hiszpan Roberto Carballes Ba-
ena (nr 2), Szwed Elias Ymer (nr 5), 
Austriak Dennis Novak (nr 7) i Fran-

cuz Corentin Moutet (nr 8). Nie 
zabraknie również wielu tenisistów 
znanych z poprzednich edycji turnie-
ju Poznań Open, jak Szwajcar Henri 
Laaksonen (nr 3), Japończyk Taro 
Daniel (nr 4, ubiegłoroczny fi nalista 
– przegrał wówczas z Hurkaczem) 
czy też Portugalczyk Pedro Sousa 
(nr 6). Warto też zwrócić uwagę na 
fakt, że na liście startowej znalazło 
się miejsce dla Tommy’ego Robredo. 
37-letni Hiszpan swego czasu był 
piątą rakietą świata i jego obecność 
w Poznań Open z pewnością przycią-
gnie uwagę wielu pasjonatów „białe-
go sportu”. 

Wsparcie miasta
W tym roku formuła rozgrywania 

turniejów rangi ATP Challenger uległa 
znaczącym zmianom. W głównej dra-
bince łącznie znajdzie się miejsce dla 
48 zawodników (w poprzednich la-
tach składała się ona z 32 tenisistów). 
W eliminacjach wystartuje tylko czte-
rech graczy, z czego dwóch uzyska 
awans. Ponadto na liście znalazło się 
pięciu tenisistów z listy ITF. Będzie to 
więc szansa na pokazanie się dla za-
wodników z drugiego szeregu.

Dzięki inwestycjom poczynionym 
w ramach Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego teren Parku Teniso-

wego Olimpia jest stale rozbudowy-
wany. Dotacja z miasta w ciągu roku 
wzrosła o 100 procent, a za dodatko-
we pieniądze niedawno postawiona 
została m.in. nowa kawiarenka. 

– Zawodnicy z całego świata będą 
mogli poznać Poznań od najlepszej 
strony – mówi wiceprezydent Po-
znania Jędrzej Solarski. – Bardzo się 
cieszę, że miasto Poznań może zaan-
gażować się fi nansowo w ten turniej. 
Liczę, że nasi mieszkańcy, jak co 
roku, tłumnie przyjdą na teren Par-
ku i będą mieli okazję zobaczyć na-
prawdę dobry tenis – dodał Solarski. 
Adam Adamczak, Bartosz Węgielnik

Z ziemi francuskiej do Polski?
Hubert Hurkacz rok temu sprawił niespodziankę i wygrał grę pojedynczą 

tenisowego challengera ATP Poznań Open jako drugi Polak w historii. Od tego momentu jego kariera 
nabrała tempa i dziś jest w czołowej pięćdziesiątce światowego rankingu. Bardzo chce jednak przyjechać na 
korty Parku Tenisowego Olimpia, żeby od 3 do 9 czerwca bronić tytułu wywalczonego przed rokiem 

– Widok ćwiczących kilkulatków sprawia nam ogromną radość – mówi Ewelina 
Sterczewska, menedżer PT Olimpia, który jest gospodarzem ATP Poznań Open
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Hubert Hurkacz przed rokiem triumfował w Poznaniu.  

Jedną z imprez towarzyszących tego-
rocznej edycji poznańskiego challen-
gera będzie wyjątkowy koncert Julii 
Pietruchy. Warto zadbać o wolny wie-
czór 5 czerwca!

Znana aktorka serialowa i fi lmowa 
muzycznie zadebiutowała w kwiet-
niu 2016 roku, kiedy wydała album 
„Parsley”. Na płycie znalazło się 15 
autorskich utworów zainspirowanych 
kilkumiesięczną podróżą artystki po 
Azji, utrzymanych w balladowym 
klimacie pop z elementami folku i ko-
jącymi dźwiękami ukulele. W marcu 
2018 roku ukazał się drugi album ar-
tystki – „Postcards from the seaside”. 
Tytuł nie jest przypadkowy, ponieważ 
prace nad utworami rozpoczęły się po 
przeprowadzce aktorki nad morze. 
Bałtyk dał jej nowe inspiracje. Jeśli 
chcecie przekonać się jakie, będziecie 
mieli niepowtarzalną okazję wysłu-
chać koncertu w Poznaniu. 

W stolicy Wielkopolski Julia Pie-
trucha wystąpi 5 czerwca. Koncert 
w Kinoteatrze Apollo rozpocznie się 
o godzinie 19. Bilety na to wyjątkowe 
wydarzenie kosztują 80 zł (balkon) 
i 90 zł (parter), można je nabyć w in-
ternecie na stronie Biletomat.pl. Red

Zaśpiewa 
J. Pietrucha

Poznań Open nie samym zawo-
dowym tenisem żyje. To również 
okazja dla najmłodszych adeptów 
tego sportu do sprawdzenia 
swoich umiejętności. Co będzie 
się działo? 

— 6 czerwca rozpoczniemy turniej 
Intex Cup. Odbywa się on w ra-
mach programu Tenis 10, a więc 
jest on przeznaczony dla dzieci od 
piątego do dziesiątego roku życia. 
Zawody rozgrywane będą w katego-
riach: niebieska dla pięcio– i sze-
ściolatków, czerwona dla siedmio– 
i ośmiolatków, pomarańczowa 
dla dziewięciolatków oraz zielona 
dedykowana dziesięciolatkom. Ry-
walizację rozpoczniemy w czwartek 
od kategorii pomarańczowej. 

Skąd w ogóle pomysł na taki 
turniej? 

— Dziecięce turnieje to już tradycja 
podczas poznańskiego challengera. 
INTEX CUP jest rozgrywany w ra-
mach całorocznego cyklu rozgry-

wanego na naszych kortach.  Or-
ganizujemy go, ponieważ szkolimy 
prawie 300 dzieci i chcemy stwo-
rzyć im możliwość rywalizacji na 
przyjaznym terenie. Warto dodać 
że Park Tenisowy Olimpia zwycię-
żył w konkursie Klub Roku Tenis 
10 organizowanym przez Polski 
Związek Tenisowy i świadczy to 
o tym, że jesteśmy wyróżniającym 
się ośrodkiem na tenisowej mapie 
Polski.  

Czy dzieci osiągają już jakieś 
sukcesy?

— W kategorii do lat 10 nasz 
zawodnik Aleksander Buś zdobył 
tytuł podwójnego mistrza Polski, 
a Ania Skorupska wywalczyła 
dwa brązowe medale na tej samej 
imprezie. W naszych szeregach 
mamy też mistrzynię Polski do lat 
12 – Antoninę Czajkę. Wyniki te 
świadczą o wysokim poziomie szko-
lenia i profesjonalnym podejściu 
w prowadzenia zawodników już od 
najmłodszych lat. 

Jeśli chodzi o sam turniej Poznań 
Open – czy w trakcie trwania 
turnieju przewidziane są jakieś 
dodatkowe atrakcje dla kibiców? 

— Dla najmłodszych kibiców prze-
widujemy w piątek Kids Day, pełen 
sportowych  atrakcji dla dzieci. 
W środę, w Kinoteatrze Apollo  od-
będzie się koncert Julii Pietruchy, 

a po nim impreza dedykowana 
zawodnikom – Players’ Party. Obie 
imprezy mają charakter otwarty 
i zapraszamy kibiców do uczestni-
czenia w nich.

Od zeszłego roku widzimy znacz-
ny rozwój infrastruktury Parku 
Tenisowego Olimpia. Na jakie 
zmiany mogą liczyć kibice tenisa? 

— Z roku na rok staramy się po-
prawiać stan infrastruktury Parku 
Tenisowego Olimpia. W tym roku 
kibiców i zawodników mile zasko-
czy nowa restauracja i przestrzeń 
wokół niej. Dodatkowo powstała 
zadaszona wiata rowerowa i pro-
wadzimy modernizację kortów 
krytych. Nadmienię, że poza 
intensywnymi pracami na obiekcie 
poznańskim, nasze stowarzyszenie 
realizuje budowę dwukortowej 
hali tenisowej wraz z zapleczem 
w Tarnowie Podgórnym. Od lipca 
planujemy start nowego obiektu.  

Rozmawiała Natalia Pawlikowska

Dzieci poczują atmosferę przyjaznej rywalizacji
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Rozalińska 13-tka, czyli bieg na dy-
stansie 13 km prowadzący malowni-
czą trasą wokół Jeziora Lusowskie-
go, odbędzie się 1 czerwca. Zapisy 
trwają. Start zaplanowano na godz. 
10 na osiedlu Rozalin w Lusówku 
(gm. Tarnowo Podgórne). Patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”. 

W tym roku Rozalińska 13-
tka odbędzie się już po raz piąty. 
W czterech dotychczasowych edy-
cjach biegu wzięło udział łącznie 
prawie 1000 biegaczy, a najlepszy 

osiągnięty wynik to 45:41. Patronat 
honorowy nad imprezą objął wójt 
Tarnowa Podgórnego – Tadeusz 
Czajka. Pętla wokół Jeziora Lu-
sowskiego uznawana jest za jedną 
z najpiękniejszych tras biegowych 
w Wielkopolsce. Imprezie towarzy-
szyć będą liczne atrakcje dla dzieci 
i dorosłych. Organizatorzy prze-
widują również biegi dla najmłod-
szych w kilku kategoriach wieko-
wych. Na uczestników czeka także 
wiele atrakcyjnych nagród. 

– Każda kolejna edycja „Rozaliń-
skiej 13-tki” cieszy się coraz więk-

szym zainteresowaniem – mówi 
Tomasz Ostajewski, przedstawiciel 
fi rmy Novum Plus, głównego organi-
zatora wydarzenia. – Spędźmy Dzień 
Dziecka na sportowo. Zapraszamy 
serdecznie na nasze lokalne święto 
biegania i rodzinnego wypoczynku.

Tego samego dnia w Lusówku 
odbędą się aż dwie imprezy sporto-
we. W tym roku Rozalińskiej 13-ce 
partnerować będą zawody rozgry-
wane w ramach Duo Cyklu Wielko-
polska. Mowa o Tarnowo Podgórne 
Cross Duathlon łączącym w sobie 
rywalizację w formie biegu i wyścigu 

rowerowego. Start tych drugich za-
wodów odbędzie się po zakończeniu 
Rozalińskiej 13-tki. Zarówno część 
etapu biegowego, jak i rowerowego 
duathlonu, przebiegać będzie po tej 
samej trasie co Rozalińskiej 13-tki. 
Zapisy na duocykl.pl.

W piątej edycji biegu nie za-
braknie wątku charytatywnego. 
Organizatorzy Rozalińskiej 13-tki 
przekazali 10 pakietów startowych 
VIP na kiermasz charytatywny, któ-
ry odbył się w grudniu 2018 roku 
w Szkole Podstawowej w Lusówku. 
Jego celem było zebranie pieniędzy 
na leczenie i rehabilitację Jagódki 
(https://www.jagodowyswiat.pl/).

Formularz rejestracyjny oraz 
szczegółowe informacje na temat 
biegu dostępne są na stronie inter-
netowej wydarzenia: rozalinska13.
pl. MT 

Rozalińska 13-tka odbędzie się po raz piąty

Po raz pierwszy impreza miała cha-
rakter dwudniowego festiwalu, a bie-
gi główne – półmaraton oraz Pogoń 
za Lwem na 10 km wystartowały 
w sobotę, w godzinach wieczornych. 
Również po raz pierwszy zorganizo-
wany został mityng lekkoatletycz-
ny z udziałem czołowych polskich 
sprinterów i sprinterek 

Półmaraton i Pogoń za Lwem 
z rekordami tras kobiet
Główna rywalizacja w Tarnowie 

Podgórnym odbyła się na dystansie 
półmaratonu. Zawody ukończy-
ło 1112 osób. Przeniesienie startu 
z godziny 14 na 20 dawało nadzieję, 
że warunki pogodowe będą na tyle 
sprzyjające, że zawodnikom uda 
się poprawić rekordy trasy (1:03:52 
wśród mężczyzn i 1:14:00 wśród 
kobiet). Udało się w połowie – naj-
szybsza wśród pań – Caroline Korir 
Chebet uzyskała czas 1:13:34. Naj-
lepsza z Polek – Izabela Trzaskalska 
– ukończyła zawody na czwartym 
miejscu z rezultatem 1:14:06. 

Do męskiego rekordu trasy zabra-
kło zaledwie kilku sekund. Rywaliza-
cję wygrał Wycliffe Kipkorir Biwot 
z czasem 1:03:57. Pierwszy z Pola-
ków – Tomasz Grycko – zajął trzecie 
miejsce z wynikiem 1:04:35. 

– Po raz pierwszy startowałem 
w Tarnowie Podgórnym przed ro-
kiem, ale wtedy niestety ze względów 
zdrowotnych nie ukończyłem biegu. 
Pamiętam jednak, że było upalnie. 

Trudno porównać te dwie edycje, bo 
warunki były zupełnie inne – dzisiaj 
jedynie na początku było nieco cie-
pło, potem zrobiło się przyjemnie 
chłodno. Godzina startu – 20:00 
– jest dobrym rozwiązaniem także 
dlatego, że było jeszcze jasno, a przy 
prędkościach, jakie osiągamy to ma 
znaczenie, by nie biegać po ciemku, 
bo wtedy o wiele łatwiej o jakieś nie-
bezpieczne sytuacje, np. nastąpienie 
na krawężnik. Muszę dodać, że je-
stem zaskoczony liczbą kibiców na 
całej trasie, szczególnie że to przecież 
sobotni wieczór – mówił na mecie 
najszybszy z Polaków, mistrz Polski 
2018 na 10.000 m. – Jestem zadowo-
lony, że udało mi się pobiec najszyb-
ciej z Polaków. Starałem się nawiązać 
walkę z zawodnikami z Kenii, byłem 
już blisko drugiego, jego przewaga 
malała, ale też trochę zabrakło siły, 
by z skutecznie zawalczyć na ostat-
nim fragmencie trasy. Nie robiłem 
treningu typowo pod półmaraton, 
a osiągnąłem dzisiaj swój drugi wy-
nik w życiu, więc wiem, że wszystko 
idzie w dobrym kierunku. Ten bieg 
dedykuję mojemu trenerowi, który 
kilka dni temu stracił tatę. Trener 
prosił mnie, bym pobiegł z sercem 
i tak właśnie zrobiłem. 

Wśród 897 osób startujących 
w Pogoni za Lwem na 10 km najszyb-
szym okazał się biegnący w słynnym 

już stroju wróżki Kamil Leśniak (czas 
34:10). Wśród kobiet zwycięstwo od-
niosła Dominika Napieraj, która po-
prawiła ubiegłoroczny rekord trasy. 
Wynosi on od soboty 36:56. 

– Na starcie liczyłam na lepszy wy-
nik, ale myślę, że nie można zrzucać 
winy na to, że było dość ciepło, czy 
na zakręty na trasie. Dało się pobiec 
tutaj dobry wynik, więc każdy poka-
zał po prostu na co go stać. Co chcę 
podkreślić to doping kibiców, którzy 
towarzyszyli nam na całej trasie i do-
dawali sił. Mam wrażenie, że wszyscy 
tarnowianie uczestniczyli w tym bie-
gu – relacjonowała zawody multime-
dalistka mistrzostw Polski – Domini-
ka Napieraj. 

Niedzielna huśtawka pogodowa 
W niedzielne przedpołudnie nad 

Tarnowem Podgórnym przeszła ule-
wa, więc pierwsi uczestnicy zawodów 
dziecięco-młodzieżowych – Biegów 
Lwiątek rywalizowali w deszczu. Nie 
zniechęciło to jednak młodych spor-
towców – we wszystkich kategoriach 
wiekowych pobiegło prawie 1000 za-
wodników. 

Po najmłodszych uczestnikach na 
bieżni stadionu Tarnovii pojawili się 
czołowi polscy sprinterzy, którzy ry-
walizowali na dystansach 100 i 400 
m. Najszybszą z kobiet na 100 m 
została Marika Popowicz-Drapała 
(czas 11,90). Na 400 m zwycięstwo 
odniosła Patrycja Wyciszkiewicz 
(54,20), która przed tygodniem 

w japońskiej Jokohamie zdobyła zło-
ty medal mistrzostw świata sztafet. 

– To, że mogłam się przetrzeć 
w sztafecie i osiągnąć coś, o czym 
dotąd mogłyśmy tylko marzyć, czyli 
złoto mistrzostw świata, na pewno 
dodało motywacji i wiary w to, że 
ten sezon będzie naprawdę owocny. 
Dzisiejszy bieg traktowałam jako 
zabawę. Nie funkcjonuję jeszcze 
dobrze w polskiej strefi e czasowej 
po powrocie z Japonii, organizm 
jest trochę rozbity przez te podróże 
i zmiany klimatu, ale fajnie było tutaj 
przyjechać i się pobawić. Myślę, że 
jeżeli za rok będzie tutaj organizowa-
ny ten mityng, to również się pojawię 
– mówiła po zawodach lekkoatletka. 
– Przede mną Akademickie Mistrzo-
stwa Polski i Mistrzostwa Polski 
AZS, tydzień później Diamentowa 
Liga w Sztokholmie, gdzie pobiegnę 
na dystansie 400 m, potem mityngi 
krajowe w Bydgoszczy, Chorzowie, 
a w międzyczasie lokalne zawody 
w Niemczech. Następnie ciężka pra-
ca do drugiej części sezonu. Wszyst-
kie te starty będą z mocnego trenin-
gu, więc liczę się z tym, że wyniki nie 
będą fenomenalne, ale wiem, że ta 
praca odda w drugiej części sezonu. 

W rywalizacji mężczyzn najszyb-
si okazali się Artur Zaczek na 100 
m (10,68) i Przemysław Waściński 
na 400 m (47,83). Zwieńczeniem 
mityngu lekkoatletycznego rozegra-
nego podczas Biegu Lwa była niety-
powa sztafeta – 100 m kobiet, 300 

m kobiet, 100 m mężczyzn, 300 m 
mężczyzn. Na jednym z torów poja-
wili się organizatorzy imprezy, któ-
rzy dzielnie walczyli z zawodowcami, 
ostatecznie ustępując zwycięzcom 
jedynie 5 sekund.

Między Biegami Lwiątek i mityn-
giem rozegrane zostały rodzinne 
Sztafety Pokoleń na dystansie 3x400 
m, a także bieg osób niepełnospraw-
nych Stowarzyszenia Tarson. 

Warto podkreślić, że Bieg Lwa to 
także kilkadziesiąt atrakcji zorga-
nizowanych na EXPO Lwa, które 
dzieli się na różne strefy, m.in. spor-
tu, artystyczne, zdrowia, relaksu. Za-
interesowani mogli skorzystać m.in. 
ze strefy Survival Race, czy toru Off 
Road ze specjalnymi pojazdami CO-
BRA, obejrzeć zmagania drwali pod-
czas LION’S TROPHY oraz posma-
kować kuchni z różnych zakątków 
świata podczas Zlotu Food Trucków. 
Dodatkowo w trakcie sobotnich 
zmagań długodystansowców odbył 
się koncert zespołu Dead Pixels.

Bieg Lwa jest współfi nansowany 
przez gminę Tarnowo Podgórne. 
Więcej informacji o imprezie znajdu-
je się na stronie www.bieglwa.pl oraz 
na ofi cjalnym profi lu Biegu Lwa na 
facebooku

Bieg Lwa: dwudniowy festiwal
18 i 19 maja w Tarnowie Podgórnym odbyła się ósma edycja Biegu Lwa
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Justyna 
Grzywaczewska
kontakt@naszglospoznanski.pl

 Galeria zdjęć z biegu na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Na uczestników 
kolejnej edycji biegu 
czeka wiele atrakcyj-
nych nagród
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8 czerwca w bukowskiej hali OSiR 
odbędzie się gala RCP4 Boks & K-1. 
Zaplanowano 10 walk na najwyż-
szym poziomie! Wydarzenia organi-
zowane przez Ring Club Professio-
nal przyzwyczaiły kibiców nie tylko 
do wysokiego poziomu sportowego, 
ale też do świetnej oprawy. Nie ina-
czej będzie w Buku!

Co ważne, w walce wieczoru 
wystąpi bukowianin Hubert Rut-
kowski reprezentujący Ring Club 
Professional / Shootboxer Mosina 
(4-0-0), który zmierzy się ze Słowa-
kiem Michalem Košíkiem (6-4-1, 
Fire Gym BB). Będzie to pojedynek 
o pas zawodowego mistrza Polski 
K-1 WFMC w kategorii 67 kg.

– Będzie to walka pięciorundowa, 
więc będzie co robić z takim doświad-
czonym rywalem, dla mnie to duże 
wyzwanie – mówił Hubert Rutkow-
ski. – Słynę jednak z tego, że jestem 
dobrze przygotowany kondycyjnie, 
a dodatkowo będzie mnie motywował 
występ przed własną publicznością.

– Rywal Huberta jest bardzo do-
świadczony, ale bukowianin ma nie-
skazitelny rekord czterech wygranych 
walki i jeśli chce być mistrzem, to 
musi pokonać dobrych zawodników – 

stwierdził trener Tomasz Szulc. – Hu-
bert jest dobrze przygotowany i zmo-
bilizowany tym, że walczy u siebie. 

Interesująco zapowiada się także 
drugi pojedynek wieczoru, w którym 
Ewelina Pękalska (3-0) zmierzy się 
z Niną Radovanovic (14-2, 3 KO) 
o pas międzynarodowej mistrzyni 
Polski w wadze muszej (50,8 kg). 

– Rywalka to siódma zawodniczka 
w rankingu światowym, jest bardzo 
wymagającą zawodniczką, ofensyw-
ną, zapowiada się więc interesująca 
walka – mówi Ewelina Pękalska. 

Na gali zobaczymy także m.in. 
czołowych przedstawicieli boksu oraz 
K-1 z Poznania i Wielkopolski. W su-
mie 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 bur-
mistrz gminy Buk, a medialny spra-
wuje „Nasz Głos Poznański”. Lech

Gala sportów walki w Buku
Gościem specjalnym wieczoru będzie Ania Karwan – fi nalistka 

programu The Voice of Poland, która swoim występem uświetni imprezę
 NASZ PATRONAT

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 dwa 
bilety. Szczegóły na 
naszglospoznanski.pl.

Zdobądź bilet

 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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Nowe osiedla domów pod Poznaniem 
Na rynku nieruchomości można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania domami lokalizowanymi na 
przedmieściach Poznania, m.in. w takich rejonach jak: Dopiewiec, Lusówko, Komorniki i Zalasewo
Nowe domy z pewnością kuszą wielo-
ma możliwościami aranżacji, dosko-
nałą lokalizacją z dojazdem do Pozna-
nia oraz sąsiedztwem przyrody. 

Gdzie warto zamieszkać pod 
Poznaniem? 
W przypadku Poznania i Aglome-

racji Poznańskiej, zainteresowanie 
nowymi domami nie słabnie. Wie-
le inwestycji powstaje w gminach 
ościennych, a w mieście dominu-
je zabudowa wielorodzinna. Na 
mieszkania w tego typu budynkach 
też jest popyt, co potwierdziła po-
znańska konferencja „Pierwotny 
rynek mieszkaniowy w Poznaniu 
i powiecie poznańskim 2018. Pro-
gnoza, trendy, rekomendacje.”, zor-
ganizowana przez PZFD. 

Popularność poznańskich przed-
mieść to wyróżnik względem innych 
aglomeracji w Polsce. 

– Obserwujemy znaczny wzrost 
zainteresowania domami lokali-
zowanymi na przedmieściach Po-
znania, w szczególności w takich 
rejonach jak Dąbrówka, Lusowo, 
Komorniki, Rokietnica, Zalasewo 

i Tulce. W ostatniej z wymienio-
nych lokalizacji realizujemy obecnie 
Osiedle Ziołowe. W ramach inwe-
stycji oferujemy przestronne domy 
szeregowe typu B (czteropokojowe 
o pow. 112,34 m2) i C (pięciopo-

kojowe o pow. 114,01m2). Osiedle 
Ziołowe powstaje w obrębie trzech 
ulic: Chabrowej, Nagietkowej i Cy-
niowej – mówi Jan Kaczmarek re-
prezentujący fi rmę Kos Dom. 

Jedna z najchętniej zamieszkiwa-
nych gmin w powiecie poznańskim 
to Komorniki. 

– To tutaj rozwijamy nasze osiedle 
Rodzinne Komorniki, które składa 
się z domów w zabudowie szere-
gowej o powierzchni 79 – 91 mkw 
– podkreśla Agnieszka Jałoszyń-
ska, dyrektor ds. sprzedaży i mar-
ketingu w fi rmie Sky Investments. 
– Jeżeli brać pod uwagę pierwszy 
kwartał tego roku, uważamy że był 
on bardzo dobry dla branży dewelo-
perskiej. Zainteresowanie domami 
w Poznaniu czy na przedmieściach 
nie słabnie i doskonale pokazała to 
marcowa edycja Targów Mieszkań 
i Domów – dodaje przedstawiciel 

dewelopera. Warto nadmienić, 
że klienci chętnie odwiedzają bu-
dowane osiedla. To okazja, żeby 
zobaczyć gotowe etapy inwestycji 
i potwierdzić słuszność dokonane-
go wyboru. W ostatnich tygodniach 
Greenbud Development przekazał 
swoim klientom klucze do 36 loka-
li dwupoziomowych w zabudowie 
bliźniaczej, które zostały przygoto-
wane w ramach I etapu inwestycji 
Zielone Rabowice II. O tym, jak 
dużą popularnością cieszy się to 
miejsce do zamieszkania, świadczy 
fakt, że Greenbud w ramach pro-
jektów: Zielone Rabowice i Zielone 
Rabowice II sprzedał ponad 100 
lokali w zabudowie bliźniaczej. 
Także klienci KM Building mogą 
zobaczyć gotową inwestycję, Ro-
dzinny Zakątek w Błażejewku koło 
Kórnika. – Osiedle jest już zamiesz-
kiwane. Aktualnie realizujemy IV 

etap tej inwestycji – zaznacza Ma-
ciej Bartczak, współwłaściciel KM 
Building. 

W Dopiewcu domy buduje Linea. 
Lokalizacja ta ma znakomite

Dlaczego od dewelopera? 
Nie ma co ukrywać, że marząc 

o nowym, własnym domu, klienci 
często kierują swoje kroki do biur 
sprzedaży fi rm deweloperskich. 
Rzadziej zdarza się, że składają in-
dywidualne zamówienia na domy 
lub budują samemu. 

– Biorąc pod uwagę ciągle ro-
snące koszty budowy, a także 
skomplikowaną procedurę formal-
no-prawną związaną z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę, prowadze-
niem budowy oraz jej zakończeniem 
klienci coraz chętniej decydują się 
na kupienie „gotowego produk-
 Ciąg dalszy na str. 17

REKLAMA

Wiele wskazuje 
na to, że osiedla 
nowych domów od 
deweloperów nadal 
będą popularne
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REKLAMA

Jak zmieniają się osiedla? Którzy 
deweloperzy wkopują przysłowio-
wą pierwszą łopatę pod inwestycję, 
a którzy zaś kończą budowy? Poni-
żej opisujemy wybrane inwestycje.

Klucze do własnych M w rękach 
mieszkańców 
Obecnie w ofercie osiedla Rozalin 

w Lusówku (gm. Tarnowo Podgór-
ne) dostępne są domy parterowe 
– wolnostojące oraz w zabudowie 
bliźniaczej, a także domy w zabu-
dowie szeregowej z użytkowym 
poddaszem. W sprzedaży są też 
dwupoziomowe mieszkania z ogro-
dem o pow. 89,5 mkw. Wszystkie 
nieruchomości można nabyć rów-
nież w wersji wykończonej pod 
klucz. Kompleksowa realizacja eta-
pu wykończeniowego, pod okiem 
architekta wnętrz, dostosowana jest 
do indywidualnych oczekiwań przy-
szłych mieszkańców.

Osiedle Rozalin znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, 
nieopodal jeziora, a jednocześnie 
jedynie 20 minut od centrum Po-
znania. Osiedle jest w pełni zurbani-
zowane i ma bogatą infrastrukturę. 
Wszystkie budynki podłączone są 
do gminnej kanalizacji sanitarnej 
i wodociągu. Posiadają ogrzewa-
nie gazowe oraz dostęp do telewizji 
kablowej, telefonii i szerokopasmo-
wego Internetu. W standardzie jest 
kompletna instalacja elektrycz-
na, C.O. wraz z piecem gazowym 
i grzejnikami oraz podjazd z kostki 

betonowej. Każdy nowo oddany 
dom posiada dostęp zarówno do 
drogi, jak i chodników. Zadbano 
również o pełne oświetlenie uliczne 
osiedla. Teren posiada kanalizację 
deszczową. Szczegółowe informa-
cje na stronie: osiedle-rozalin.pl.

Spółka Agrobex zakończyła re-
alizację inwestycji mieszkaniowej 
na terenie Szamotuł, gdzie powsta-
ło osiedle Słoneczne składające się 
z 3 budynków wielorodzinnych. 

-  Osiedle Słoneczne to przykład 
naszej kolejnej inwestycji zakończo-
nej sukcesem. Proces budowy prze-
biegał bardzo sprawnie a wszystkie 
mieszkania znalazły już swoich wła-
ścicieli – mówi Lucyna Jarczyńska, 
dyrektor ds. sprzedaży i  marketin-
gu. Natomiast Greenbud Develop-
ment przekazał swoim klientom 

klucze do 36 lokali dwupoziomo-
wych w zabudowie bliźniaczej, któ-
re zostały przygotowane w ramach 
I etapu inwestycji Zielone Rabowice 
II. W tej części osiedla powstały 22 
lokale o powierzchni 74,84 mkw., 
12 lokali o metrażu 90 mkw., a tak-
że dwa nieco mniejsze 85-metrowe. 
Z kolei ulica Pałacowa w Dąbrówce 
pod Poznaniem wzbogaciła się o ka-
meralny budynek wielorodzinny. 
W  ramach prowadzonego przez 
Inwestycje Hryniewicz.pl projektu 
powstało 12 mieszkań z ogródka-
mi, przestronnymi tarasami lub 
balkonami. Prace porządkowe i na-
sadzenia wokół budynku zostały już 
ukończone, a pierwsi mieszkańcy 
budynku otrzymali klucze do swo-
ich lokali już w maju.

Na zaawansowanym etapie 
budowy
Osiedle Przy Jeziorach, zlokali-

zowane w rejonie Kiekrza w Pozna-
niu, powstaje zgodnie z  założonym 
harmonogramem. W pierwszym 
etapie realizowanych jest 6 bu-
dynków (12  domów) o metrażach 
109,4 – 112,2 mkw. – Pięć z sześciu 
budynków jest w trakcie budowy, 
a szósty wystartuje niebawem. Cały 
pierwszy etap inwestycji będzie go-
towy już jesienią tego roku – mówi 
Tomasz Pietrzyński z fi rmy More 
Place. Budowlańcy pracują też na 
dwóch poznańskich inwestycjach 
Grupy Inwest. Na Naramowicach 
powstaje Harmonia+ Karpia 27. Za-

kończone zostały prace nad drugim 
etapem – realizacja stanu zero z wy-
łączeniem komunikacji i części ma-
gazynowej. Jednocześnie rozpoczę-
to realizację konstrukcji budynku C. 
Docelowo projekt będzie składał się 
z trzech budynków. Drugim projek-
tem mieszkaniowym Grupy Inwest 
w Poznaniu, jest Nova Łacina. Tu-
taj zakończona została I część prac 
budowlanych, tj. realizacja ścianek 
szczelinowych oraz wykop. Ponadto 
rozpoczęto konstrukcję hali gara-
żowej. Na południu miasta, na Sta-
rołęce trwają zaawansowane prace 
budowlane nad projektem Przystań 
Warta, który gotowy jest w bli-
sko  60%. Osiągnięto stan surowy, 
rozpoczęto prace instalacyjne oraz 
montaż stolarki okiennej. Realizo-
wana tuż przy rzece Warcie inwesty-
cja to kameralny budynek z ośmio-
ma mieszkaniami i apartamentami 
o powierzchni od 56 do 166 mkw. 
Aktualnie w budowie znajdują się 
także Podolany. Na osiedlu Reduta 
Nowe Podolany w realizacji jest bu-
dynek numer 8, w którym zaaranżo-
wano mieszkania o powierzchni od 
46 do 85 mkw.  -  Zakończenie bu-
dynku nr 8 planujemy na czerwiec 
2020 roku. W klatce 8A w najbliż-
szym czasie będziemy wykonywać 
strop 3 piętra, natomiast w klatce 
8B nasi budowlańcy murują ściany 
2 piętra – dodaje Agata Nowaczyk. 
W podobnym terminie również na 
Podolanach będą dostępne domy 
przy ulicy H. Rzepeckiej. – Na osie-

dlu Rodzinne Podolany w szeregu 
A wylano już stropy, rozpoczęto 
prace nad ścianami piętra, w szere-
gu B wylewane są fundamenty, zaś 
w szeregu D trwają wykopy – mówi 
Agnieszka Jałoszyńska, dyrektor 
ds. sprzedaży i marketingu w fi rmie 
Sky Investments. 

Praca wre w podpoznańskich Tu-
lach. W ramach osiedla Ziołowego 
Kos-Dom realizuje I etap inwesty-
cji, gdzie budowane są trzy zespoły 
budynków – łącznie z 23 domami. 
W zespole nr 1 (domy nr 1-8) trwa-
ją prace związane z wykonaniem 
elewacjami od strony ogrodowej. 
Domy wchodzące w skład tego ze-
społu znajdują się obecnie w stanie 
wykończeniowym. W  zespołach nr 
2 i 3 (domy nr 9-23) zamontowane 
zostały okna oraz wykonane po-
krycie dachowe. Docelowo Osiedle 
Ziołowe tworzyć będzie 38 domów 
szeregowych. Z kolei deweloper KM 
Building realizuje drugi budynek 
Zalasewo Park w  Zalasewie, gdzie 
powstanie 36 mieszkań i aparta-
mentów o  zróżnicowanych metra-
żach, od 45 do 131 mkw. – Aktual-
nie w Zalasewo Park powstają mury 
parteru, izolacje ścian fundamento-
wych, a także wylany jest już strop 
nad halą garażową – mówi Maciej 
Bartczak, współwłaściciel KM Bu-
ilding.

Starty nowych projektów
Z końcem marca rozpoczęto 

prace nad najnowszym, V etap No-
wych Ogrodów. Obecnie trwają 
prace ziemne, wylano fundamenty. 
Do dyspozycji zainteresowanych 
są mieszkania o powierzchni od 27 
do 89 mkw. Finalizacja projektu 
planowana jest na IV kwartał 2020 
roku. Zgodnie z harmonogramem 
idzie również budowa IV etapu, 
gdzie zakończono pracę nad elewa-
cją a cały budynek zyskał już okna. 
Postępy są widoczne w Enklawie 
Winogrady, której budowa rozpo-
częła się w styczniu. W budynku 
A budowlańcy wykonali strop nad 
parterem. W budynku B w około 
60 procentach przygotowano fun-
damenty. Aktualnie trwają prace 
nad ścianami żelbetowymi w pod-
ziemnej hali garażowej. Garaż na 
auta mieszkańców powstaje także 
pod budynkiem oznaczonym literą 
C – tu jest gotowy strop. – Trzy-
mamy się ściśle harmonogramu 
prac. Postępy są zauważalne gołym 
okiem i z pewnością tak będzie tak-
że w następnych tygodniach – mówi 
Krystian Cebulski, inwestor osiedla 
Enklawa Winogrady.

Kilka inwestycji, m.in. w Buku, 
Tarnowie Podgórnym i Poznaniu 
(m.in. Strzeszyn Grecki, Kórnicka), 
realizuje Jakon. Szczegóły: http://
jakon-inwest.pl/ . 

Tegoroczna wiosna sprzyja postępom na placach budów. Wielkopolscy deweloperzy konsekwentnie rozwijają 
swoje mieszkaniowe projekty. Sporo buduje się w administracyjnych granicach Poznania, jak i w powiecie

Budują w Poznaniu i powiecie
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Hubert 
Maćkowiak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Sylwia 
Dorosceac
kontakt@naszglospoznanski.pl

Ciąg dalszy ze str. 16
tu” od dewelopera – argumentuje 
Jan Kaczmarek z fi rmy Kos Dom. 
– Większość inwestycji deweloper-
skich powstających na przedmie-
ściach gwarantuje przyszłym miesz-
kańcom dobrze skomunikowaną 
lokalizację, rozwiniętą infrastruk-
turę handlową i edukacyjną oraz 
bliskość terenów zielonych. 

Wiele wskazuje na to, że osiedla 
nowych domów od deweloperów na-
dal będą popularne. Rozwija się in-
frastruktura, gminy są włączone do 
projektu Poznańskiej Kolei Metropo-
litalnej. Blisko osiedli powstają żłobki, 
przedszkola. Argumentów, by zamie-
nić mieszkanie na dom, z pewnością 
nie brakuje. Z tych powodów wielką 
popularnością od lat cieszy się Dą-
brówka i Dopiewiec w gminie Dopie-
wo, gdzie powstaje osiedle Dąbrówka 
Leśna Polana. Aktualnie Linea oferuje 
mieszkania z ogrodem od 27 m2 do 75 
m2, domy od 88 do 122 m2 wraz z peł-
ną kompleksową infrastrukturą osie-
dlową… i to wszystko w pakiecie już od 
145.000 zł za własny „dom”. 

Wielkie zainteresowanie wywo-
łują domy na osiedlu Rozalin w Lu-
sówku (gm. Tarnowo Podgórne). 
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Jak wygląda droga klienta na ryn-
ku nieruchomości od decyzji do 
zamieszkania? Jaki wkład własny 
trzeba zgromadzić, by wziąć kre-
dyt? Odpowiadają eksperci z biur 
sprzedaży deweloperów.

Popularność kredytów
Zanim zdecydujemy się urucho-

mić procedurę kredytową, wybierz-
my wymarzone M. – Każdy klient, 
przychodząc do biura dewelopera 
ma swoje priorytety, ale najważniej-
sze to lokalizacja inwestycji, czyli 
tereny zielone, zaplecze handlowo-
usługowe, placówki edukacyjne – 
radzi Mateusz Glema z poznańskie-
go biura sprzedaży Grupy Inwest. 

Zainteresowanie nieruchomo-
ściami jest spore. Choć nie musi to 
być regułą, wiele z transakcji opiera 
się na kredycie. Potwierdza to Sky 
Investments. 

– Około 90 procent domów na 
osiedlu Rodzinne Komorniki jest 
współfi nansowanych kredytem hi-
potecznym, choć kwoty były różne 
ze względu na różny wkład własny 
klientów – mówi Agnieszka Jało-
szyńska, dyrektor ds. sprzedaży 
i marketingu Sky Investments.

Tylko w kwietniu 2019 o kredyt na 
własne lokum wnioskowało ponad 42 

tys. osób, co jest liczbą wyższą w po-
równaniu do tego samego miesiąca 
w roku 2018 – czytamy w raporcie 
BIK Indeksu – „Popytu na Kredyty 
Mieszkaniowe”. Statystyki Eurosta-
tu wskazują, że około 83 proc. z nas 
mieszka we własnym lokum. 

– Wielu klientów na rynku nie-
ruchomości decyduje się na zakup 
mieszkania, bo wysokość raty kre-
dytu w wielu przypadkach pokrywa 
się z kosztem wynajmu – wskazuje 
Piotr Hryniewicz właściciel fi rmy 
Inwestycje Hryniewicz.pl. Kupując 
nieruchomość, inwestujemy z myślą 
o swojej przyszłości, jak i naszych 
najbliższych. – Fakt, że w kwietniu 
2019 liczba wniosków o kredyt jest 
duża, musi mieć pozytywny wpływ 
na sprzedaż – zastrzega Marlena 
Zapalska, prezes spółki Proxin 
Ogrody. Aktualnie dostępny jest V 
etap projektu Nowe Ogrody. 

Od biura do wykończenia miesz-
kania
Kredyt hipoteczny to ważna de-

cyzja. – Zanim kupimy mieszka-
nie, trzeba zweryfi kować zdolność 
kredytową. Firma Agrobex pomaga 
przyszłym klientom przeprowadzić 
całą procedurę – mówi Lucyna 
Jarczyńska, dyrektor ds. sprzedaży 

i marketingu spółki Agrobex. Warto 
sprawdzić te dane wcześniej. 

– Otrzymanie decyzji z banku 
może potrwać do kilku tygodni – za-
uważa Izabela Letka, specjalista z zie-
lonogórskiego biura sprzedaży EBF 
Development. Jak podkreślają przed-
stawiciele biur sprzedaży dewelope-
rów, na zdolność wpływają: historia 
kredytowa, dochody, bieżące koszty. 

– Chcąc oszacować swoje możli-
wości kredytowe warto skorzystać 
z fachowej pomocy. Dlatego propo-
nujemy klientom konsultacje z eks-
pertem fi nansowym – zaznacza To-
masz Pietrzyński z fi rmy More Place. 

Kluczową kwestią pozostaje też 
wkład własny. Aktualnie 10 procent 
wartości transakcji to minimum. 
Nie wlicza się do niego opłat oko-
łokredytowych (prowizji, ubez-
pieczeń, czy wyceny) oraz około 
transakcyjnych (koszty aktów nota-
rialnych, czy opłat sądowych).

Komisja Nadzoru Finansowego 
przygotowała rekomendację, by 
kredytobiorca dysponował 20 pro-
cent wartości mieszkania. Przykła-
dowo kupując własne M za 400 tys. 
zł brutto, powinniśmy mieć 80 tys. 
zł własnych środków. 

– Banki, które udzielają kredytów 
na 90% kwoty transakcji w większo-

ści ponoszą koszt tzw. „ubezpiecze-
nia brakującego wkładu własnego” 
za klientów. Koszt tego ubezpiecze-
nia może być spłacany przez klien-
ta – wtedy zostaje podwyższone 
oprocentowanie – do momentu kie-
dy brakujący wkład własny zosta-
nie uzupełniony – wyjaśnia Kinga 
Błaszkowiak, specjalista ds. sprze-
daży i marketingu Greenbud Deve-
lopment. Nabywca może również 
sfi nansować wykończenie domu lub 
mieszkania pożyczką. – Ekspert fi -
nansowy zaproponuje wówczas za-
ciągnięcie kredytu na sumę łączącą 
zarówno wartość mieszkania i kosz-
ty wykończenia wnętrz. Także rata 
kredytu będzie jedna – zaznacza 
Maciej Bartczak, współwłaściciel 
KM Building. 

Wiedza zawsze w cenie
Oferty poszczególnych banków 

warto porównać, rozważyć i wybrać 
najkorzystniejszą. 

– Na każdym etapie zakupu nie-
ruchomości służymy pomocą, po-
dobnie, jak nasi eksperci fi nansowi 
– dodaje Krystian Cebulski, inwe-
stor osiedla Enklawa Winogrady. 
Następny, najbardziej logiczny krok 
to poznanie dewelopera i przygoto-
wanie do kredytu. – Nasi specjaliści 

czuwają i mają pod kontrolą listę 
dokumentów, jakie należy złożyć 
– zapewnia Michał Wawrzyniak 
z marki DRN Concept Deweloper. 

– Podpowiadamy klientom, co 
wpływa na decyzję. Są to: indywidu-
alna sytuacja klienta, w tym jego for-
ma zatrudnienia, czy informacja na 
temat dochodów na gospodarstwo 
domowe – tłumaczy Marek Smogór, 
prezes Quadro Development. 

Wśród kredytów, wiele dotyczy 
zakupu większej nieruchomości, niż 
kompaktowego mieszkania. Wiel-
kopolski rynek nieruchomości jest 
na tyle interesujący, że gołym okiem 
widać rozwój przedmieść. – Chęt-
nie zamieniamy miasto na obrzeża 
i zamiast wynajmować mieszkanie, 
spłacamy własny dom z ogródkiem 
– podkreśla Jan Kaczmarek repre-
zentujący fi rmę Kos Dom. Liczba 
zawieranych transakcji nie maleje, 
mimo braku programu rządowego, 
jak MdM, co oznacza, że marzenia 
o własnym M dla wielu Polaków sta-
ją się jednak rzeczywistością. 

Wolimy kupić mieszkanie, niż wynajmować – potwierdzają dane Eurostatu. Nierzadko wsparciem jest kredyt

Zaciągamy kredyty mieszkaniowe 
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Doskonała lokalizacja
w centrum miasta

Zróżnicowane metraże
od 35 m² do 110 m²

Podziemna hala garażowa
z automatycznymi platformami

parkingowymi

Klub
mieszkańca

�������ła lokalizacja 
i bliskość usług
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	����ódki na parterze

                                                  
                                          w Buku to kameralne 

od 33 m2 do 70 m2 
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Osiedle Dąbrówka Leśna Polana 
w Dopiewcu (gm. Dopiewo) bardzo 
dynamicznie się rozwija. Świad-
czą o tym powstające tu inwestycje 
mieszkaniowe i wprowadzający się 
do nich ludzie. Przykładem takiego 
budynku jest LOGO-3 – najnowszy 
z trzech kameralnych obiektów typu 
LOGO położonych przy ul. Jesiono-
wej.

Najważniejszym jego atutem jest 
jego lokalizacja łączy bliskość natu-
ry z wygodnym dostępem do infra-
struktury osiedlowej. W bezpośred-
nim sąsiedztwie znajduje się piękny 
starodrzew jesionów oraz tereny 
zielone na wewnętrznym dziedziń-
cu przy ul. Ruczaj. W odległości za-
ledwie 350 m od budynku położony 
jest natomiast las, co szczególnie 
zainteresuje spacerowiczów, bie-
gaczy i cyklistów. Przyszli miesz-
kańcy LOGO-3 będą mieli również 
do dyspozycji pełną infrastrukturę 
towarzyszącą. Na osiedlu znajduje 
się piesza promenada wzdłuż lasu, 
plac zabaw, sklep spożywczy, cu-
kiernio-piekarnia oraz powstające 
przedszkole, którego uruchomienie 
planowane jest we wrześniu 2019 r. 
W przyszłości powstanie przysta-
nek PKP w Dopiewcu, przystanek 
autobusowy ZMK, centrum usłu-

gowe, szkoła podstawowa oraz pro-
menada wraz z terenami rekreacyj-
nymi wzdłuż ul. Jesionowej. 

Lokalizacja LOGO-3 umożliwia 
również szybką komunikację z Po-
znaniem. Nieopodal położony jest 
przystanek PKP i pętla autobuso-
wa. W przypadku dalszych podróży 
zmotoryzowani mieszkańcy będą 

mogli podróżować trasą S11 oraz 
autostradą A2.

Mieszkania w LOGO-3 mają 
powierzchnię od 28 m² do 37 m² 
i zostały zaprojektowane z myślą 
o możliwości swobodnej aranżacji 
wnętrz. Przyszli mieszkańcy będą 
mogli więc zagospodarować swoją 
przestrzeń według własnych po-

trzeb i preferencji. Do każdego z lo-
kali parterowych przylega ogród, co 
stanowi dodatkowe miejsce do 
odpoczynku czy organizowania 
spotkań ze znajomymi na świeżym 
powietrzu. Mieszkania na piętrach 
posiadają balkony z widokiem na 
otaczającą przyrodę. Dodatkowymi 
atutami są wiata rowerowa i wóz-

karnia, dostępne przy wejściu do 
budynku. Nowoczesna architektura 
budynku LOGO-3, ustawne miesz-
kania i duży wybór metraży spra-
wiają, że każdy może znaleźć coś 
dla siebie. Z kolei dla szukających 
większych przestrzeni Linea oferuje 
jeszcze lokale o powierzchni do 57 
m² w budynku LOGO-1 i 2. Red

Wielkopolski deweloper Linea rozpoczął niedawno sprzedaż mieszkań w nowym budynku LOGO-3 na osiedlu 
Dąbrówka Leśna Polana w Dopiewcu pod Poznaniem 

Kameralne mieszkania przy lesie
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