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

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

Tu będzie Teatr…Tu będzie Teatr…

Na jesień 2023 roku zaplanowano pierwszą premierę w nowej siedzibie Teatru Na jesień 2023 roku zaplanowano pierwszą premierę w nowej siedzibie Teatru 
Muzycznego w Poznaniu. A już 28 i 29 czerwca na działce przy ul. Św. Marcin Muzycznego w Poznaniu. A już 28 i 29 czerwca na działce przy ul. Św. Marcin 
i Skośnej, w pobliżu Akademii Muzycznej, gdzie powstanie jego gmach, odbyły się i Skośnej, w pobliżu Akademii Muzycznej, gdzie powstanie jego gmach, odbyły się 
koncerty i spektakle. Więcej nakoncerty i spektakle. Więcej na STR. 14STR. 14
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Podpisano umowę z wybranym 
w postępowaniu przetargowym pro-
jektantem, do obowiązków którego 
będzie należało również pełnienie 
nadzoru autorskiego nad inwestycją. 

– Przystępujemy do kolejnego 
etapu prac związanych z rewita-
lizacją centrum miasta. Projekt 
Centrum to nie tylko ul. Św. Mar-
cin oraz przyległe ulice: Kantaka, 
Gwarna czy 27 Grudnia, ale także 
trasa tramwajowa, która pobiegnie 
wzdłuż ul. Ratajczaka. Umowa 
obejmuje pełne zaprojektowanie 
linii tramwajowej od skrzyżowania 
ulicy Niezłomnych z Królowej Ja-
dwigi w kierunku ul. Św. Marcin – 
mówi Mariusz Wiśniewski, zastęp-
ca prezydenta Poznania. – Budowę 
planujemy po zakończeniu pro-
jektowania i uzyskaniu wszystkich 
pozwoleń, od 2021 do końca 2022 
roku. Będzie ona skoordynowana 
z innymi inwestycjami, które toczyć 
się będą w Poznaniu. Prace na ul. 
Ratajczaka rozpoczną się po zakoń-
czeniu przebudowy ronda Rataje 
i skrzyżowania al. Niepodległości 
z ul. Św. Marcin.

Projekt budowy trasy tramwajo-
wej w ul. Ratajczaka będzie kolej-
nym dokumentem przygotowanym 
w nowoczesnej technologii BIM 
(ang. Building Information Mode-
ling). Upraszcza ona proces jego 
powstawania, umożliwia ciągły do-
stęp do informacji, a także do zwią-
zanych z nim kosztach i harmono-
gramach. 

– To technologia, która pozwala 
nam na wyeliminowanie wielu ryzyk 
powstających na etapie prowadze-
nia prac budowalnych. Pokazuje 
całkowitą informację o projekcie, 
kosztorysach i kolizjach już na eta-
pie projektowania – tłumaczy Justy-
na Litka, prezes Poznańskich Inwe-
stycji Miejskich.

W tej technologii projektowana 
jest obecnie przebudowa ul. Św. 
Marcin od mostu Uniwersyteckiego 
do skrzyżowania z al. Niepodległo-
ści i ul. Towarową. Przygotowuje ją 
to samo konsorcjum, które zostało 
wybrane do opracowania projektu 
dla trasy tramwajowej w ciągu ul. 
Ratajczaka – SAFEGE S.A.S. Soci-
été par Actions Simplifi ée oraz Gra-
ph’it sp. z o.o. 

– Od ponad 70 lat działamy na ca-
łym świecie, a w Polsce od 28. Z du-
żych realizacji zarządzaliśmy m.in. 
budową dworca Łódź Fabryczna. 
W Poznaniu wykonywaliśmy m.in. 
projekt ul. Folwarcznej, a jeśli cho-
dzi o zarządzanie i nadzór: plac 
Kolegiacki, zajezdnia na Franowie 
i tramwaj na Franowo. Projekt ro-
bimy wspólnie z fi rmą Graph’it 
doskonałą w modelowaniu w tech-
nologii BIM – zaznacza Mariusz 
Szmyd, zastępca dyrektora general-
nego SAFEGE Polska. 

Wykonawca dokumentacji, po 
dokonaniu inwentaryzacji geofi -
zycznej, architektonicznej oraz geo-
dezyjnej obszaru inwestycji, przy-
gotuje model BIM dla istniejącej 

infrastruktury. Będzie zobowiązany 
wziąć pod uwagę wszystkie doty-
czące jej zamierzenia inwestycyjne 
i remontowe, zaplanowane przez 
jednostki miejskie i fi rmy nią za-
rządzające. Wszystko po to, by móc 
skoordynować te prace z budową 
trasy tramwajowej.

Gotowa dokumentacja ma zawie-
rać wszystkie wymagane decyzje, 
uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie 
oraz pozwolenia, a także wniosek 
o pozwolenie na budowę. Obejmo-
wać będzie m.in. projekt koncepcyj-
ny, projekty zagospodarowania tere-
nu, małej architektury oraz drogowy 
i torowy z włączeniem do istniejące-
go układu komunikacyjnego.

Projektant ma również zadbać 
o spójność i kompatybilność przy-
gotowanej dokumentacji ze zre-
alizowanymi, prowadzonymi lub 

planowanymi inwestycjami – m.in. 
przebudową ul. Święty Marcin 
i Taczaka, przebudową torowisk 
w ul. Wierzbięcice i budową No-
wego Rynku na terenach dawnego 
dworca PKS. Po około trzech mie-
siącach od przekazania kompletnej 
dokumentacji ma dostarczyć uzy-
skane na jej podstawie wykonalne 
pozwolenie na budowę. 

– Projekt budowy trasy tram-
wajowej w ul. Ratajczaka wiąże się 
z dużym dofi nansowaniem, które 
miasto uzyskało na jego realizację. 
To prawie 60 mln zł, a wartość ca-
łego projektu to 130 mln zł. Jesienią 
odbędą się konsultacje, na które za-
prosimy wszystkich zainteresowa-
nych, jak mieszkańcy i rady osiedli 
– wyjaśnia Katarzyna Parysek, za-
stępca dyrektora Biura Koordynacji 
Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Projekt budowy trasy tramwa-
jowej wraz z uspokojeniem ruchu 
samochodowego na ulicy Ratajcza-
ka posłuży do realizacji drugiego 
etapu Programu Centrum, w ra-
mach którego do tej pory przebu-
dowano ul. Św. Marcin na odcinku 
od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka. 
Jest on dofi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej. Dzięki odnowie 
śródmieście Poznania ma się stać 
przyjazną przestrzenią publiczną. 
Celem przebudowy jest też uspoko-
jenie ruchu samochodowego w cen-
trum miasta na rzecz transportu pu-
blicznego, ograniczenie tym samym 
hałasu i zanieczyszczeń powietrza, 
przygotowanie przyjaznych rozwią-
zań przestrzennych dla pieszych 
i rowerzystów oraz mieszkańców, 
przedsiębiorców, lokalnych usług 
i gastronomii.

Budowę trasy tramwajowej na 
ul. Ratajczaka zaplanowano na lata 
2021-2022. 

– Inwestycja jest istotna z punktu 
widzenia ożywienia tego obszaru. 
Linia ta to także skrócenie dojazdu 
z Wildy i Dębca do centrum mia-
sta, ale również część przyszłej osi 
Poznania w kierunku północ-połu-
dnie. W ramach Projektu Centrum 
powstanie też bowiem prawoskręt 
z ul. 27 Grudnia w Mielżyńskiego, 
a w dalszej przyszłości tramwaj 
miałby być poprowadzony przez ul. 
Młyńską, Solną do Pułaskiego – do-
daje Mariusz Wiśniewski. 
PIM, op. RB

Umowa na projekt trasy tramwajowej
W ciągu roku powstanie kompletna dokumentacja projektowa dla budowy trasy tramwajowej wraz 
z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka. Inwestycję zaplanowano od 2021 do końca 2022 roku 

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

W
IZ

U
A

LI
Z

A
C

JA
: M

AT
E

R
IA

ŁY
 P

R
A

SO
W

E

Wniosek o zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) został 
złożony w Urzędzie Miasta Poznania. 
Po jego otrzymaniu będzie można 
rozpocząć postępowanie przetargo-
we, które wyłoni wykonawcę przebu-
dowy fragmentu torowiska na ulicach 
Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku.

Inwestycja obejmuje przebudowę 
fragmentu wyeksploatowanego już 
torowiska tramwajowego na ulicach 
Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r., na 
odcinku od skrzyżowania Wierzbięcic 
z ul. ks. Jakuba Wujka do skrzyżowa-
nia ul. 28 Czerwca 1956 r. z ulicami 
Kilińskiego i Krzyżową. 

– Dzięki inwestycji ma powstać 
torowisko o nowoczesnych parame-
trach technicznych i technologicz-
nych, pozwalających na osiągnięcie 
odpowiedniej trwałości i stabilności – 
mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarzą-
du Transportu Miejskiego w Pozna-
niu. – Zwiększy się bezpieczeństwo 
i komfort podróżowania, a poprzez 
ograniczenie emisji drgań i hałasu 
także jakość życia osób mieszkają-
cych w pobliżu trasy. Ponadto in-
frastruktura przystankowa zosta-

nie przebudowana ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami. 

W ramach inwestycji planuje się 
m.in. przebudowę istniejącej i budo-
wę nowej sieci trakcyjnej, moderniza-
cję istniejących oraz budowę nowych 
przystanków tramwajowych, autobu-
sowych i tramwajowo-autobusowych 
(w tym wspólnego węzła przesiad-
kowego w rejonie rynku Wildeckie-
go). Przebudowana również będzie 
infrastruktura drogowa. Powstaną 
nowe instalacje teletechniczne, w tym 
miejskiego monitoringu wizyjnego 
i systemu dynamicznej informacji pa-
sażerskiej oraz parkingi Bike&Ride. 

– Po otrzymaniu wnioskowanej 
decyzji realizująca inwestycję spół-
ka Poznańskie Inwestycje Miejskie 
będzie mogła ogłosić postępowanie 
na wykonanie prac – wyjaśnia Jan 
Gosiewski. – Ogłoszenie przetargu 
planowane jest jeszcze w tym roku, 
natomiast rozpoczęcie prac budowla-
nych w 2020 roku. 

Efektem przebudowy będzie po-
wstanie nowoczesnej i przyjaznej 
infrastruktury, ale także poprawa 
sprawności komunikacyjnej systemu 
tramwajowego, co ma bezpośrednie 
przełożenie na wzrost konkurencyj-
ności tego właśnie środka transportu. 
Red 

Przebudowa torowiska na ul. 
Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r. – Silna rozbudowa Marcelina oraz 

stale przybywająca liczba miesz-
kańców i pracowników biurowców, 
powoduje konieczność zwiększenia 
oferty komunikacyjnej dla tego rejo-
nu. Zarząd Transportu Miejskiego 
jeszcze dziś ogłosi postępowanie na 
wykonanie koncepcji funkcjonalno-
przestrzennej trasy tramwajowej na 
Marcelin – mówi Mariusz Wiśniew-
ski, zastępca prezydenta Poznania.

Wykonawca będzie musiał szcze-
gółowo przeanalizować możliwości 
połączenia Marcelina z centrum 
Poznania, przy czym zakładane jest 
włączenie projektowanego torowiska 
w istniejącą sieć na skrzyżowaniu 
ulic Grunwaldzkiej i Grochowskiej. 
Następnie trasa będzie przebiegała 
ulicami Grochowską i Marcelińską, 
aż do skrzyżowania z ulicą Bułgarską. 

– To rozwiązanie pokrywa się 
z założeniami przyjętymi w doku-
mentach strategicznych miasta, 
które zakładały powstanie trasy 
tramwajowej w ulicach Grochow-
skiej i Szpitalnej, od Arciszewskiego 
do Ogrodów. Dodatkowo, poprowa-
dzona w taki sposób trasa umożliwi 
szybsze pokonanie drogi z centrum 
na Marcelin, niż gdyby wyznaczono 
ją ulicą Bułgarską – wyjaśnia Jan 

Gosiewski, dyrektor ZTM w Pozna-
niu i podkreśla, że kolejne odcinki 
mają zostać przygotowane dwuwa-
riantowo w koncepcji. 

Jeden wariant zakłada trasę tram-
wajową przebiegającą ulicą Marce-
lińską do ulicy Wałbrzyskiej, gdzie 
znajdowałaby się tzw. końcówka 
czołowa. Drugi natomiast zakłada 
przebieg trasy ulicami Bułgarską 
i Łubieńskiej do ulicy Kolorowej, 
z pętlą uliczną przez ulice Pastelową 
i Jasną oraz zintegrowanym węzłem 
przesiadkowym tramwaj-autobus 
w ciągu ulicy Bułgarskiej (dzisiejszy 
przystanek „Ognik”).

Wykonawca ma uwzględnić 
w opracowaniu korektę lub budowę 
nowego układu drogowego (w tym 
ciągów pieszych i rowerowych), a tak-
że „dowiązanie” trasy do istniejącego 
otoczenia transportowego i urbani-
stycznego. Będzie też musiał zwrócić 
szczególną uwagę na to, aby przesiad-
ki odbywały się w miarę możliwości 
w oparciu o zasadę „drzwi w drzwi” 
oraz uwzględnić takie ułatwienia ko-
munikacyjne, jak parkingi typu Bike 
& Ride, czy miejsca Kiss & Ride.

Trasa tramwajowa na Marcelin 
będzie mogła powstać przy wsparciu 
podmiotów prywatnych. ZTM, opr RB

Tramwaj na Marcelin
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Jego organizatorzy zwrócili uwagę 
na innowacyjność projektu, spraw-
nie przeprowadzoną budowę oraz 
znaczenie inwestycji dla regionu.

– W powiecie od lat stawiamy na 
zawodowców, bo wiedza oraz umie-
jętności praktyczne to przepustka 
do lepszego świata. Nasi absolwenci 
nie wiedzą, czym jest bezrobocie. 
Zdobywają zawód, uczą się języ-
ków, zdają międzynarodowe egza-
miny. Część kształci się dalej, część 
od razu znajduje zatrudnienie. Po-
wiat poznański od lat promuje edu-
kację branżową. Staramy się, aby 
nasi uczniowie mieli jak najlepsze 
warunki do nauki, czego potwier-
dzeniem jest swarzędzkie centrum 
– mówi Tomasz Łubiński, wicesta-
rosta poznański. 

CKP w Swarzędzu to nie tylko 
nauka w 18 supernowoczesnych 
pracowniach, ale także lekcje na… 
dachu budynku. Dzięki zamonto-
wanym panelom fotowoltaicznym, 
solarom czy elektrowni wiatrowej 
młodzież poznaje zasady budownic-
twa energooszczędnego. 

Z Centrum, zajmującego pra-
wie 4 tysiące metrów kwadrato-
wych, może korzystać nawet 400 
osób. Oprócz pracowni do nauki 
30 zawodów, CKP posiada stację 
obsługi diagnostycznej, pracownię 

hotelowo-gastronomiczną – z po-
kojami, kuchnią i recepcją. W no-
wych pracowniach chętni kształcą 
się w zawodach: elektromechanik 
pojazdów samochodowych, technik 
mechatronik, monter mechatronik, 
mechanik automatyki przemysło-
wej i urządzeń precyzyjnych, tech-
nik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, technik automatyk, 
technik informatyk, tapicer, sto-

larz, technik hotelarstwa, technik 
żywienia i usług gastronomicznych, 
kucharz, technik mechanik (spe-
cjalność urządzenia sterowane nu-
merycznie CNC), elektryk. 

– Niektóre pracownie mają tak 
nowoczesny sprzęt, że właścicie-
le fi rm z pewnością mogą nam go 
pozazdrościć – nie ma wątpliwości 
Przemysław Jankiewicz, dyrektor 
ZS nr 1. 

Warunki zarówno do nauki za-
wodu, jak i zdobywania wykształce-
nia ogólnego sprawiają, że o jedno 
miejsce szkole branżowej ubiega się 
nawet pięciu chętnych, a w techni-
kum trzech. 

– Kształcić się w nich mogą 
uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Swa-
rzędzu, którzy uznają za konieczne 
podniesienie kwalifi kacji w innych 
niż wyuczony zawodach, a także 

młodzież ze szkół kształcących za-
wodowo, chcący podnieść kompe-
tencje. To także oferta dla pracu-
jących, zainteresowanych zmianą 
lub podniesieniem kwalifi kacji oraz 
bezrobotnych, skierowanych do 
Centrum Kształcenia Praktyczne-
go w Swarzędzu przez Powiatowy 
Urząd Pracy w celu uzupełnienia lub 
nabycia niezbędnych kwalifi kacji – 
dodaje Tomasz Łubiński.

Budowa supernowoczesnego 
centrum, które funkcjonuje od 
ubiegłego roku, trwała 16 miesięcy. 
Inwestycja kosztowała 34 miliony 
złotych, z czego 18 mln zł stanowi 
dotacja unijna. Obiekt dostosowa-
ny jest dla potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. 

Konkurs „Budowa Roku” organi-
zowany jest od wielu lat przez Polski 
Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa, przy współudziale 
Ministerstwa Budownictwa oraz 
Głównego Urzędu Nadzoru Budow-
lanego. Jego celem jest wyróżnienie 
najlepiej przeprowadzonych proce-
sów budowlanych – od organizacji 
i jakości robót po innowacyjność 
rozwiązań oraz wpływ inwestycji na 
otoczenie. Kapituła przygląda się 
zarówno projektom powstałym od 
zera, jak i istniejącym poddanym 
przebudowom. KG

Budowa Roku 2018 stoi w Swarzędzu
Centrum Kształcenia Praktycznego to jedyny obiekt oświatowy w kraju wyróżniony w konkursie
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Powiat poznański reprezentowali Tomasz Łubiński – czwarty od lewej i Romuald Najdek – piąty od lewej.
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35 lat temu nad Jeziorem Kierskim 
odbyły się pierwsze w Polsce zawo-
dy triathlonowe. W rocznicę tego 
wydarzenia, 14 lipca, do Kiekrza po-
nownie przyjadą „ludzie z żelaza”, 
by zmierzyć się na historycznym 
dystansie. Pomysłodawcą organiza-
cji sportowego wydarzenia jest Piotr 
Nowak, na co dzień właściciel fi r-
my Vec tor z Tarnowa Podgórnego, 
który do organizacji zaprosił grono 
partnerów i sponsorów. Patronat 

medialny sprawuje „Nasz Głos Po-
znański”. 

Zawodnicy wystartują w następu-
jących konkurencjach: 
•  dystans historyczny (biegnący tą 

samą trasą co 35 lat temu): 1,5 km 
pływanie, 50 km rower, 20 km bieg,

•  dystans dla początkujących, czyli 
„Pierwsze kroki w triathlonie”: 
400 m pływanie, 10 km rower, 4 
km bieg,

•  duathlon kids (bieg + rower) – 
dystanse uzależnione od wieku 
uczestników. ARz

Zapraszamy na III Rundę Mi-
strzostw Polski, Pucharu Polski Su-
per Enduro Husqvarna Poznań Tar-
nowo Podgórne, która odbędzie się 
6 lipca na torze w Rumianku (gmina 
Tarnowo Podgórne).

Zawody na stałe wpisały się w ka-
lendarz Polskiego Związku Motoro-
wego i całego cyklu Super Enduro. 
– Dołożyliśmy wszelkich starań, aby 
organizacja zawodów w Rumianku 
została zapamiętana – zapewniają 
organizatorzy. – Poprzeczka w tym 

roku postawiliśmy sobie jeszcze wy-
żej, chcemy dostarczyć Wam emocji 
o widowiska na najwyższym pozio-
mie. A zawodnicy – czołówka! 

Poza wyścigiem na scenie głów-
nej zmodernizowanego toru poja-
wią się nowe przeszkody. Będzie 
można wziąć udział w Biegu Kibica, 
w którym przewidziane są upomin-
ki. Na miejscu będą również food-
tracki dla tych, którzy zgłodnieją. 

Do zobaczenia 6 lipca na torze 
w Rumianku! Enduro

Triathlon Kiekrz

Pofruną motocykle

Obchody Dni Gminy rozpoczęły 
się od międzynarodowej konfe-
rencji poświęconej angażowaniu 
młodzieży, w której udział wzięli 
przedstawiciele gmin partnerskich 
i zaprzyjaźnionych z Łotwy, Litwy, 
Ukrainy, Niemiec i Polski. Potem 
Młodzieżowa Rada Gminy zaprosiła 
wszystkich na Galę „Młode Lwy”, 
podczas której utalentowani nasto-
latkowie odebrali nagrody w kate-
goriach Młody Naukowiec, Młody 
Sportowiec, Młody Artysta i Młody 
Społecznik. 

Tradycyjnie weekendowe świę-
towanie jako pierwsi rozpoczęli 
miłośnicy turystyki samochodowej, 
którzy wczesnym sobotnim przed-
południem wyruszyli na trasę Raj-
du z Lwem. Ciekawe zadania oraz 
atrakcje przygotowane przez orga-
nizatorów mile zaskoczyły uczest-

ników. W tym samym czasie, na 
plaży w Lusowie rozpoczynał się III 
Grand Prix w Siatkówce Plażowej – 
zawodnicy przyjechali z całej Polski 
i nie straszny był im upał.

Natomiast w Tarnowie Podgór-
nym cały weekend warto było spę-
dzić na festynie w Parku 700-lecia. 
W sobotę, 15 czerwca, jako pierw-
sza na scenie wystąpiła CLEO, 
która od pierwszych chwil roztań-
czyła publiczność. Potem program 
dedykowany był przede wszystkim 
najmłodszym: byli klauni i występy 
utalentowanych rówieśników. Rów-
nocześnie na placu festynowym na 
gości w każdym wieku czekało wiele 
atrakcji: miasteczko rowerowe, wy-
stawa zabytkowych samochodów 
i pojazdów rolniczych, dmuchańce 
i wesołe miasteczko.

Wieczorem na scenie swój reper-

tuar przypomniał Rafał „Panicz” 
Pielucha, ostro zagrał też zespół 
Dead Pixels. A gwiazdą tego dnia 
był zespół Varius Manx z Kasią 
Stankiewicz, który zaprezentował 
swoje największe przeboje. Świę-
towanie pierwszego dnia zakończył 
nowoczesny pokaz laserowy.

Z kolei w niedzielę, 16 czerwca, 
piknik rozpoczął się od Parady Or-
kiestr Dętych – wystąpiły 4 zespoły, 
prezentując swe muzyczne umie-
jętności w towarzystwie mażoretek. 
Atrakcją był Aeropiknik: tu można 
było obejrzeć drony i nietypowe 
latawce, spróbować swych sił w sy-
mulatorach lotów, przejść próbę wy-
trzymałościową na żyroskopie.

Dni Gminy Tarnowo Podgórne to 
święto całej społeczności lokalnej – 
dobrze, że te dni mieszkańcy spędzi-
li razem! ARz

Tarnowskie trzy dni 
pełne atrakcji
Gmina Tarnowo Podgórne świętowała przez trzy słoneczne 
dni, 14–16 czerwca! 
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8 WYDARZENIA

REKLAMA

Od 1 lipca mieszkańcy gminy Ko-
morniki mogą korzystać z rowerów 
miejskich. Do dyspozycji miłośni-
ków dwóch kółek są dwie stacje ro-
werowe w Plewiskach. Jedna zloka-
lizowana jest na ul. Miętowej, druga 
koło Domu Kultury Remiza przy ul. 
Grunwaldzkiej. Każda ze stacji wy-
posażona jest w 10 rowerów standar-
dowych i 15 stanowisk. Komornicki 
System Rowerowy (KSR) zintegro-
wany jest z systemem rowerów miej-
skich funkcjonującym w Poznaniu 
oraz w Luboniu.  Oznacza to, że 
wypożyczone w Plewiskach rowery 
będzie można zwracać na stacjach 
w Luboniu i Poznaniu oraz odwrot-
nie – rowery wypożyczone w Lu-
boniu czy Poznaniu będzie można 
zwracać na stacjach w Plewiskach. 

Aby korzystać z Komornickiego 
Systemu Rowerowego wystarczy 
mieć aktywne konto w systemie. 

Można wykorzystać już istniejące 
lub założyć nowe poprzez stronę 
internetową www.komornickirower.
pl, aplikację mobilną lub terminal 
stacji rowerowej. Należy również 
wpłacić co najmniej 20 złotych opła-
ty inicjalnej. 

Pierwsze 20 minut każdego wy-
pożyczenia będzie bezpłatne. Po-
zostały czas będzie opłacany wg. 
cennika. 

Umowę z fi rmą Nextbike Polska 
S.A na wdrożenie oraz komplek-
sową obsługę Komornickiego Sys-
temu Rowerowego w latach 2019-
2022 gmina podpisała na początku 
czerwca br. Przed kilkoma dniami 
rozpoczął się montaż infrastruktu-
ry systemu, który w okresie trwania 
umowy będzie czynny non-stop od 
początku marca do końca listopada.

Zachęcamy do korzystania z tego 
środka transportu od 1 lipca. Red

Komornicki rower

14 czerwca wójt gminy Komorniki 
Jan Broda podpisał umowę nieod-
płatnego przejęcia od Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dzia-
łek położonych w Wirach przy ul. 
Zespołowej o łącznej powierzch-
ni 9,5888 ha. Grunt ten zostanie 
wykorzystany pod budowę nowej 
szkoły podstawowej wraz z obiekta-

mi sportowymi. Wartość pozyska-
nego gruntu oszacowano na kwotę 
4.735.500,00 zł. 

We wrześniu 2018 roku została 
opracowana koncepcja nowej Szko-
ły Podstawowej w  Wirach, której 
autorem jest biuro projektów ABK 
Projekt z Zielonej Góry. 

Obecnie trwają prace nad przy-
gotowaniem dokumentacji tech-
nicznej. 
Red

Jest teren pod budowę 
nowej szkoły w Wirach
Gmina Komorniki przejęła od Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa teren. Zostanie tam zbudowana szkoła dla 650 dzieci
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W Wirach wybudo-
wana zostanie nowa 
Szkoła Podstawowa

6 lipca przy ul. Podgórnej w Kal-
wach (gm. Buk) odbędzie się Festyn 
Wiejski, na który zapraszają sołtys 
i Rada Sołecka wraz z Kołem Go-
spodyń Wiejskich. 

Przewidziane atrakcje to m.in.: 
dmuchany zamek, animatorzy, po-

kaz i szkolenie OSP Niepruszewo,   
zawody sprawnościowe, przelot 
paralotni, przyjazd mustangów. 
Początek o godz. 10. Na zakoń-
czenie przewidziana jest zabawa 
taneczna. 
Red

Festyn w Kalwach
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MOTORYZACJA

Początki działalności KIA w Pol-
sce nie należały do najłatwiejszych. 
W latach 90’ koreańska marka trak-
towana była z dystansem. Polacy 
decydowali się raczej na europejskie 
modele znanych marek. Sytuacja 
zmieniła się jednak diametralnie 
i od tamtej pory KIA zanotowała 
ogromny skok jakościowy. Docenili 
go szczególnie Polacy, którzy sztur-
mują salony Koreańczyków w po-
szukiwaniu idealnej konfi guracji dla 
wymarzonego modelu. W Poznaniu 
szczególnym zainteresowaniem 
cieszy się nowy salon i serwis KIA 
POL-CAR mieszczący się przy ul. 
Gorzysława 9.

Nowa jakość
Możemy wyróżnić dwie przyczy-

ny sukcesu KIA. Po pierwsze, port-
folio KIA jest jedną z najświeższych 
gam modelowych spośród wszyst-
kich oferowanych marek na polskim 
rynku, o czym można się przekonać 
w najnowszym poznańskim salonie 
KIA POL-CAR mieszczącym się 
przy ul. Gorzysława 9. 

Po drugie: – Zaoferowanie 7-let-
niej gwarancji na wszystkie modele 
w gamie generuje prosty przekaz 
– producent musi być pewny wyso-
kiej jakości i niezawodności swoich 
modeli skoro zdecydował się objąć 
całe portfolio najdłuższą na rynku 
ochroną gwarancyjną – podsumo-
wuje Piotr Stańczak, kierownik sa-
lonu KIA POL-CAR.

CEED
Największym zainteresowaniem 

w poznańskim salonie cieszy się 

nowy Ceed, który swoją premierę 
miał na ubiegłorocznych targach 
w Monachium. Projektując nowego 
Ceed-a, KIA musiała stawić czoła 
arcytrudnemu zadaniu stworzenia 
„zwyczajnego” samochodu, który 
trafi  w gusta jak najszerszej grupy 
osób. Czy Koreańczykom udało się 
odkryć fenomen aut niemieckich, 
które od lat wiodą prym w tym seg-
mencie? Jaka musi być idealna KIA 
Ceed by być wstanie konkurować 
z liderami rynku? Czy wprowadzo-
ne zmiany były trafne? Przyjrzyjmy 
się najpopularniejszemu modelowi 
Koreańczyków.

Ceed na polskim rynku dostępny 
jest w trzech nadwoziach – hatch-
back (5d), kombi oraz niespotyka-
nym dotąd poza markami premium 
– shooting brake. Każda z nich 
dostępna jest w salonie KIA POL-
CAR, który jako jeden z pierwszych 
dealerów w Polsce, mógł zaofe-
rować ten model swym klientom. 
To jednak nie koniec nowości. Już 
w tym roku do salonów wjedzie 
X-Ceed, który dołączy do portfolio 
jako nowy kompaktowy SUV.

Przyglądając się nowemu Ce-
ed-owi od razu w oczy rzuca się 
nowy, powiększony grill, ostrzejsza 
stylistyka oraz niewielkie zmiany 
w zwisach nadwozia. Pozwoliło to 
na wygospodarowanie dodatko-
wego miejsca w bagażniku. Jego 
pojemność wynosi teraz 395 litrów 
w wersji hatchback oraz 625 li-
trów w przypadku kombi. Plasuje 
to Ceed-a w samej czołówce aut 
kompaktowych. Bardzo duży skok 
jakościowy zaobserwować można 

we wnętrzu, gdzie zastosowano 
miękkie tworzywa, a całość została 
świetnie spasowana.

Prace nad nowym Ceed-em nad-
zorował sam Albert Biermann, 
który do Koreańczyków przeszedł 
z oddziału M BMW. Czuć to po 
pierwszych kilometrach pokona-
nych za kółkiem. Zawieszenie jak 
i układ kierowniczy stał się bardziej 
bezpośredni co wpływa na popra-
wę prowadzenia. Można tego do-
świadczyć, odbywając jazdę testo-
wą w salonie KIA POL-CAR przy 
ul. Gorzysława 9 w Poznaniu.

Gama jednostek napędowych 
mimo zaledwie trzech jednostek 
benzynowych i dwóch diesli o mo-
cach od 100 do 140 KM powinna 
sprostać wymaganiom większości 
klientów. Szczególnie polecany sil-
nik 1.4 T-GDI o mocy 140 KM, roz-
pędza auto od 0–100 km/h w 8,9 s 
spalając przy tym wg. producenta 
od 5,9–6,5 l/100 km. Mocniejsza 
jednostka 1.6 T-GDI 204 KM tra-
fi ła tylko do Proceed-a dostępne-
go w KIA POL-CAR. Dzięki niej 
auto przyspiesza od 0–100 km/h 
w 7,6 s, spalając średnio 7,2 l/100 
km.

Cennik nowego Ceed-a otwiera 
bazowy model za 62 990 zł. Otrzy-
mujemy za to silnik benzynowy 
1.4 MPI (100 KM) z podstawową 
wersją wyposażenia S – 6 podu-
szek powietrznych, światła do 
jazdy dziennej LED, tempomat, 
radio z Bluetooth oraz całą gamę 
asystentów wspomagających jazdę. 

Zdaniem kierownika salonu KIA 
POL-CAR Piotra Stańczaka: – Przy 

tej cenie to jeden z najlepiej wyce-
nionych kompaktów na polskim 
rynku. Nic więc dziwnego, że Pola-
cy tak bardzo upodobali sobie ten 
model. 

Sportage
Ceed to nie jedyny model KIA, 

który od lat notuje świetną sprze-
daż. Ugruntowaną pozycję posia-
da również SUV – Sportage, który 
cieszy się wielką popularnością 
wśród klientów KIA POL-CAR. 
Najchętniej wybierany SUV Kore-
ańczyków, doczekał się ostatnio ak-
tualizacji. Face lifting Kii Sportage 
przeprowadzony z końcem 2018 r. 
wprowadził kilka kosmetycznych 
zmian. Ponadto diesel 1.7 CRDi 
musiał ustąpić miejsca nowocze-
śniejszym jednostkom o pojemno-
ści 1.6 litra i mocy 115 i 136 KM, 
z czego tylko ta ostatnia może być 
połączona z napędem na 4 koła 
i 7-biegową dwusprzęgłową skrzy-
nią biegów. 

– Nowością jest zastosowanie 
miękkiej hybrydy, która nosi na-
zwę EcoDynamics+. W skrócie do 
silnika diesla 2.0 CRDi dołożono 
niewielki silnik elektryczny zasi-
lany z 48 V instalacji elektrycznej, 
rozwijający moc 16 KM. Zdaniem 
producenta pozwoliło to obniżyć 
spalanie o 4% – mówi Robert Wito-
sław, doradca klienta w salonie KIA 
POL-CAR.

Silniki benzynowe nie doczekały 
się zmian i nadal dostępne są jako 
wolnossące 1.6 GDi (132 KM) oraz 
turbodoładowany 1.6 T-GDi (177 
KM). Sportage po liftingu poza de-

likatnymi zmianami stylistycznymi 
nadwozia, zmienił się również we 
wnętrzu, gdzie zagościła nowa kie-
rownica, wskaźniki i centrum mul-
timedialne z Android Auto i Apple 
CarPlay.

Niezwykle obszerna przestrzeń 
pasażerska nie wpłynęła negatyw-
nie na pojemność bagażnika, która 
nadal wynosi 480 l, a po rozłożeniu 
oparć 1702 l, co przy ładowności 
585  kg czyni Sportage-a wszech-
stronnym SUV-em. Auto odznacza 
się niezwykle bogatym wyposa-
żeniem. W wersji L otrzymujemy 
w nim m.in. czujniki parkowania 
z przodu i tyłu, system bezkluczy-
kowy, nawigację, asystenta pasa 
ruchu, rozpoznawanie znaków dro-
gowych i inne najnowocześniejsze 
dodatki.

Najchętniej wybieranym silni-
kiem w KIA POL-CAR jest diesel 
1.6 CRDi 136 KM, który być może 
nie należy do demonów prędkości, 
ale jest trwałym silnikiem z niskim 
apetytem na paliwo, 5,8-6,3 l/100 
km co przy masie 1530 kg jest świet-
nym wynikiem.

Oba opisywane auta dostępne są 
w ASO KIA POL-CAR w Poznaniu 
przy ul. Gorzysława 9, jednym z naj-
nowszych i najnowocześniejszych 
salonów i serwisów KIA w Polsce.

Nieprzeciętny kompakt i wygodny SUV, 
czyli bestsellery KIA w Polsce
W Poznaniu szczególnym zainteresowaniem cieszy się nowy salon i serwis KIA POL-CAR mieszczący 
się przy ul. Gorzysława 9

Salon: 61 87 32 270
Serwis: 61 87 32 272
www.kia.pol-car.pl

KIA POL-CAR
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W tym roku do samego końca or-
ganizatorom towarzyszyły obawy 
związane udziałem gwiazd. Tydzień 
wcześniej na Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu Edyta Górniak 
zesłabła podczas próby i trafi ła do 
szpitala, nie wystąpił Michał Szpak 
z powodu zapalenia krtani. Jednak 
w Dopiewie „wszystko zagrało”. 
Uczestnicy byli usatysfakcjonowani.

Festyn
Zanim sceną zawładnęły najja-

śniejsze z gwiazd, zaprezentowali 
się na niej lokalni artyści: tancerze 
Activus Taniec i Fitness, Chór „Bel 
Canto”, Orkiestra Dęta Gminy Do-
piewo wraz z Grupą Mażoretek. 
Plac był areną animacji. Można było 
wziąć udział w bezpłatnych warsz-
tatach: Muzeum Sztuki Drukarskiej 
i Papiernictwa w Supraślu, Labo-
latorium Młodego Chemika, zaję-
ciach Akademii Rowerowej, Swing 
Craze, Panter Dopiewo i GKS Do-
piewo, turnieju szachowym Korony 
Zakrzewo. Można było zobaczyć 
pokazy Klubu Karate Empi, przeba-
dać się w „białym miasteczku”, wy-
cisnąć sobie za pomocą roweru sok 
ze świeżych cytrusów, a także do-
świadczyć rzeczywistości wirtualnej 
w symulatorach lub – jeśli spełniało 
się kryterium wiekowe – poskakać 
na licznych dmuchańcach. 

Michał Szpak
Po pełnym atrakcji festynie przy-

szedł czas na koncerty. Pierwszym 
było spotkanie z Michałem Szpa-
kiem. To był energetyczny koncert. 
Artysta podzielił się z publiczno-
ścią emocjami – skakał, wprawiał 
włosy w ruch obrotowy, oblewał się 
wodą, zrzucał „na raty” skórzany 
kombinezon, by w końcu zamienić 
go na płaszcz różowych cekinów. 
Oprócz własnych przebojów z obu 

płyt: „Byle być sobą”  i „Dreamer”, 
wykonał covery – m.in. „Are you 
gonna go my way” Lenny’ego Kra-
vitz’a i „Raz dwa” – Maanamu. 
Niektórym zabrakło „Jesteś boha-
terem”, ale i tak Michał nim był. 
Publiczność dopełniła plac w Do-
piewie. Przy barierkach pod sceną 
stanęli najzagorzalsi fani z różnych 
stron Polski. Świadczyły o tym 
nazwy miast na białych szarfach, 
umieszczonych obok kartek z ser-
cami i napisem „Michał”, a także 
banery fanklubu artysty. Na koniec 
wokalista wprawił w lot maskotki 
gminy Dopiewo, które otrzymał 
w koszu upominkowym – żurawia 
DOP i wilgę EWO. 

Tribute to Amy
Gwiazdą drugiego koncertu była 

Amy Winehouse. Ducha zmarłej 8 
lat temu charyzmatycznej wokalist-
ki przywołał do Dopiewa 11-osobo-
wy zespół „Tribute to Amy Wineho-
use”. Młodzi i utalentowani muzycy 
projektu mający za sobą 5 lat wy-
stępów na scenach Polski z pro-
gramem poświęconym Amy. Przed 
dopiewską publicznością wykonali 
największe przeboje artystki, która 
połączyła ich muzyczne fascynacje 
jazzem, soulem i R&B w całość. Nie 
tylko stworzyli pomost dźwięków 
między Michałem Szpakiem i Edy-
tą Górniak, ale potwierdzili swój 
profesjonalizm dwukrotnie bisując. 
Podczas półtoragodzinnej uczty nie 
zabrakło evergreenów – takich, jak: 
„Rehab”, „Valerie”, „Stronger than 
me” czy „Love is a losing game” 
i wielu innych. 

Edyta Górniak
Tak jak Edyta Górniak nie śpiewa 

w Polsce nikt inny. Pod względem 
walorów głosowych porównywana 
bywa do Whitney Houston, Ma-

riah Carey czy Celine Dion. Diva 
polskiej muzyki rozrywkowej rzad-
ko występuje na plenerach. Swoim 
4-oktawowym głosem uwiodła pu-
bliczność, która przyjechała, żeby 
jej posłuchać na żywo w Dopiewie. 
To był niepowtarzalny recital. Ku 
zaskoczeniu i radości wszystkich 
Edyta przedłużyła koncert o pół 
godziny. Wokalistka zaśpiewała 
swoje największe przeboje, których 
podczas 30 lat kariery artystycz-

nej uzbierało się niemało. Były 
m.in. „Kasztany”, „Dotyk”, „To 
nie ja byłam Ewą”, „Jestem kobie-
tą”, „When you come back to me” 
i wiele innych. Piosenkarka miała 
doskonały kontakt ze słuchaczami. 
W trakcie koncertu wyszła do fanów 
i spacerując wzdłuż barierek, witała 
się z ludźmi, rozmawiała, zachęca-
ła do śpiewu, przytulała dzieci. Po 
koncercie chętnie rozdawała auto-
grafy i pozowała do zdjęć. 

Edyta Górniak pochwaliła ze 
sceny zapewniony jej przez gminę 
Dopiewo poziom bezpieczeństwa 
i organizację pobytu. Żartowała 
ze sceny, że się przeprowadzi do 
Dopiewa. Swojej sympatii dała 
wyraz na swoich profi lach na Face-
book’u i Instagramie. Za koncert 
podziękował jej bukietem białych 
róż wójt gminy Dopiewo – Adrian 
Napierała, który przed koncertem 
pozdrowił uczestników „Dni Gminy 
Dopiewo”. Wskazał na rozwojowy 
charakter gminy, w której co roku 
przybywa około tysiąca mieszkań-
ców.

– Nasza gmina jest szczególna 
ze względu na dynamiczny napływ 
nowych mieszkańców. Staramy 
się nie tylko inwestować w infra-
strukturę, czy pozyskiwać środki 
zewnętrzne, ale i dbać o poziom 
oferty kulturalnej i sportowej oraz 
integrację społeczną. Dzięki aktyw-
ności mieszkańców w odpowiedzi 
na akcję „Bądź GIT z PIT!”, którą 
zachęcamy do wskazywania adresu 
w gminie Dopiewo jako miejsca za-
mieszkania, przybywa do naszego 
gminnego budżetu co roku kilka 
milionów złotych. Dlatego może-
my nie tylko realizować więcej za-
dań inwestycyjnych, ale i zapewnić 
mieszkańcom wydarzenia na wyso-
kim poziomie, z udziałem gwiazd – 
mówi wójt Adrian Napierała. 

Ostatnim punktem programu 
„Dni Gminy” była zabawa z DJ’em 
Maco eR, któremu towarzyszy-
ły tancerki formacji „Salsation” 
i akrobatki pole dance. Dopiewo ba-
wiło się do godz. 2 nad ranem.

Rodzinna atmosfera w Dopiewie
Mieszkańcy i goście Dopiewa od lat podkreślają rodzinną atmosferę największego festynu tej 
podpoznańskiej gminy. Tysiące osób przyszły 22 czerwca na plac gminny, by wspólnie z samorządem 
celebrować doroczne święto „Dni Gminy Dopiewo” 
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Święto Gminy Stęszew odbyło się 
22 i 23 czerwca. Uczestnicy festy-
nu mieli okazję wziąć udział m.in. 
w grach zespołowych na boisku Or-
lik. Punkt zabaw plenerowych dla 
dzieci cieszył się dużym zaintereso-
waniem, a pomalowane twarze oraz 
tatuaże uradowały wielu najmłod-
szych. Ponadto chętnie odwiedzane 
były stoiska stęszewskiego Domu 
Kultury, Muzeum Regionalnego 
oraz Biblioteki Publicznej. Można 
było też przyjrzeć się z bliska ekspo-
zycji trzech modeli amerykańskich 
samochodów retro z lat 30. i 60.

Program artystyczny rozpoczął 
występ grupy teatralnej, która 
przygotowała dla najmłodszych 
widzów „Baśń o złotej kaczce”. 
Następnie Modesta Pastiche roz-
grzała publiczność przed koncer-
tem gwiazdy wieczoru, którą była 
Sylwia Grzeszczak. Poprzedziło go 
coroczne wręczenie nagród i wy-
różnień dla najzdolniejszych absol-
wentów gminnych szkół. Z kolei 
drużyna Lipno Oldboys Stęszew, 
która zdobyła tytuł mistrzowski kla-
sy C w lidze oldboy, uhonorowana 
została przez burmistrza gminy pa-
miątkowym pucharem. Następnie 
nadszedł moment wręczenia nagród 

dla laureatów konkursu plastyczne-
go, którego tematyką był transport 
publiczny oraz rowerowy, jako alter-
natywa dla transportu samochodem 
osobowym. 

Jednym ze stałych wydarzeń 
Święta Stęszewa są zawody wędkar-
skie i turniej szachowy o Puchary 
Burmistrza Gminy Stęszew. 

Na zakończenie wręczono na-

grody Polskiego Związku Hodow-
ców Gołębi Pocztowych Oddział 
Mosina z okazji lotu gołębi poczto-
wych o mistrzostwo gminy Stęszew 
z miejscowości Magdeburg. 

Drugi dzień Święta Stęszewa 
upłynął w sportowym charakte-
rze. Od rana odbywał się GP WPN 
w Nordic Walking. Najlepszą 
mieszkanką gminy Stęszew okazała 

się Beata Kowalska, a najlepszym 
mieszkańcem – Jarosław Tomczak.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Gminy Stęszew wygra-
ła drużyna Lipno Stęszew. Drugie 
miejsce zajął zespół Spójnia Stry-
kowo, a trzecie – LZS Wronczyn. 
W Spartakiadzie Klubu Sporto-
wego Lipno Stęszew wzięło udział 
ponad sześćdziesięcioro dzieci, 

które zmagały się w konkurencjach 
takich jak; bieg w kaloszach, skoki 
w workach, tor przeszkód, slalomy 
i strzały piłki nożnej i hokeja na 
trawie, rzut woreczkami do celu, 
bieg z rakietą tenisową i piłeczką 
do ping-ponga, skoki z piłką mię-
dzy nogami. Na Orliku natomiast 
odbył się wielobój piłkarsko-koszy-
karski. Red

Koncert Sylwii Grzeszczak i wiele innych atrakcji kulturalno-sportowych

Udane Święto Stęszewa
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

informuje, że dnia 24 lipca 2019r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 

Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się przetarg ustny na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego nr 10 w budynku nr 7 przy ul. Parkowej w m. Strykowo o pow. użytk. 38,4 m2 

wraz z udziałem w działce nr 47/27 o pow. 0.2309 ha wynoszącym 34444/15.313584cz 

(384/17072cz.). Wyż. wym. nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 

PO1S/00043794/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 54.000,– zł, wadium w kwocie 5.400,– zł należy 

wpłacić na konto Urzędu do dnia 19.07.2019 r.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń w urzędzie i w sołectwach. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy 

Stęszew pod nr tel. 61 /8197 149, pokój nr 16.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

w dniu 24 lipca 2019r. o godz. 10:00, ogłasza przetargi ograniczone ofertowe pisemne 

na dzierżawę gminnych nieruchomości rolnych położonych w obrębach geodezyjnych: 

•  Piekary (pozycja przetargowa 1), Rybojedzko (pozycja przetargowa 2), 

•  Wronczyn (pozycje przetargowe 3, 4, 5, 6)

Okres trwania umowy dzierżawy w/w nieruchomości – 3 lata, z przeznaczeniem na cele 

rolne. 

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami przetargu znajduje się na stronie internetowej 

www.steszew.pl – zakładka BIP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na tablicach ogłoszeń 

w sołectwach. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Stęszew – pokój nr 16, tel. 61 8197 149.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

informuje, że na stronie internetowej Gminy Stęszew został umieszczony, wykaz 

nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w Stęszewie, przy ul. Żeglarskiej, 

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 

97 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27.06.2019 r. 

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.

W Salonie Meblowym Swarzędz-
kich Stolarzy, gdzie zaczyna się 
szlak, zebrali się zaproszeni goście, 
a uroczystego otwarcia dokonał 
burmistrz gminy Swarzędz Marian 
Szkudlarek razem z cechmistrzem 
Piotrem Kasprzakiem. 

Uczestnicy wycieczki najpierw 
obejrzeli krótki fi lm opowiadający 
historię Cechu i rzemiosła stolar-
skiego w Swarzędzu, a następnie 
zwiedzili wystawę mebli. Kolejny 
punkt szlaku okazał się nie lada 
atrakcją i spotkał się z ogromnym 
zainteresowaniem ze strony zwie-
dzających, z których spora część jest 
lub była związana ze stolarstwem. 
Mieli okazję zwiedzić nowoczesny 

zakład stolarski i zapoznać się z pro-
cesem technologicznym powstawa-
nia   współczesnych mebli rzemieśl-
niczych, które mimo nowoczesnego 
sposobu obróbki, produkowane są 
w zgodzie z tradycyjnymi, odwiecz-
nymi zasadami stolarskimi. 

Inauguracyjna wycieczka Swa-
rzędzkim Szlakiem Meblowym miała 
swój fi nał w Swarzędzkim Centrum 
Historii i Sztuki, gdzie uczestnicy 
zwiedzili ekspozycję w „Strefi e stola-
rza” – obejrzeli fragment warsztatu 
stolarskiego z pierwszej połowy XX w., 
zapoznali się ze zgromadzonymi do-
kumentami i pamiątkami po rzemieśl-
nikach oraz Swarzędzkich Fabrykach 
Mebli, a także mieli okazję spróbować 

swych sił przy stanowiskach multime-
dialnych, składając wirtualne meble. 

Ostatnim elementem wycieczki 
był krótki fi lm opowiadający histo-
rię Swarzędzkich Fabryk Mebli, któ-
ry wzbudził sporo emocji, zwłaszcza 
wśród byłych pracowników SFM. 

Informacje na temat Swarzędz-
kiego Szlaku Meblowego można 
uzyskać na stronie www.szlakme-
blowy.swarzedz.pl lub bezpośred-
nio w Swarzędzkim Centrum Hi-
storii i Sztuki przy ul. Bramkowej 
6. Bilety na wycieczki można nabyć 
przez stronę www.kupbilecik.pl lub 
w Swarzędzkim Ośrodku Kultury. 

Kolejne wycieczki już 6 lipca oraz 
3 sierpnia. Hanna Jałocha

Na Szlaku Meblowym 
Słoneczny żar lejący się z nieba nie zniechęcił uczestników 
inauguracyjnej wycieczki Swarzędzkim Szlakiem 
Meblowym, która odbyła się 9 czerwca
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Zakończył się trzeci etap budowy 
placu zabaw w parku przy ul. Piaski 
w Swarzędzu. Z myślą o starszych 
dzieciach zamontowano tam tzw. li-
narium ze zjeżdżalniami. Dodatko-
we urządzenia zamontowane zosta-
ły także na innych placach zabaw, 
m.in. przy ul. Działkowej w Swarzę-
dzu, w Paczkowie (ul. Szparagowa), 
Kruszewni, w Łowęcinie (ul. Szkol-
na) oraz w Gruszczynie (ul. Różyc-
kiego).

Przebudowa ulic 
Trwa przebudowa ul. Poziom-

kowej i odcinka ul. Rivoliego (do 
skrzyżowania z ul. Agrestową) 
w Zalasewie. Obie ulice na łącz-
nej długości 330 m otrzymają na-
wierzchnię z betonowej kostki bru-
kowej. Ul. Rivoliego będzie miała 
chodnik z jednej strony, natomiast 
znacznie węższa ul. Poziomkowa 
zaprojektowana została jako pie-
szojezdnia. Inwestycja obejmuje 
także: odwodnienie ulic, uzupeł-
nienie brakujących przyłączy wod-
no-kanalizacyjnych, kanalizację 
teletechniczną, usunięcie kolizji 
sieci elektroenergetycznych i tele-
komunikacyjnych. Prace mają się 
zakończyć latem br. Ich koszt to 
niespełna 1,3 mln zł, a wykonawcą 

jest Budownictwo Drogowe Krug 
Sp. z o.o. sp. k. z Rabowic. 

Szewska już po przebudowie
Zakończyła się przebudowa ul. 

Szewskiej w Swarzędzu. Wykonaw-
cą była spółka Budownictwo Dro-
gowe Krug, która podjęła się tego 
zadania za 690 tys. zł. W koszcie 
przebudowy partycypowali miesz-
kańcy ul. Szewskiej, którzy sfi nan-
sowali opracowanie dokumentracji 
technicznej. Przebudowana ulica 
Szewska, o długości 236 m, ma te-
raz jezdnię o szerokości 5 m z na-
wierzchnią z kostki brukowej, jed-
nostronny dwumetrowy chodnik, 

a po drugiej stronie – opaskę z kost-
ki o szer. 1 m. Dodatkowo w ramach 
tej inwestycji wykonana została 
kanalizacja deszczowa oraz kanał 
technologiczny. 

Jaśniej w Gruszczynie
Kończy się postępowanie prze-

targowe dotyczące budowy oświe-
tlenia ulicznego na ul. Swarzędzkiej 
w Gruszczynie (27 nowych lamp 
ledowych na odcinku od rejonu ul. 
Wierzbowej do skrzyżowania z ul. 
Dworcową w Kobylnicy). Jeśli nic 
nie stanie na przeszkodzie to in-
westycja ta zrealizowana zostanie 
w okresie wakacyjnym. MW

Swarzędzkie inwestycje

Pływalnia Wodny Raj, Lodowisko 
w Swarzędzu, Swarzędzkie Centrum 
Historii i Sztuki, Cascader Park, 
Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie 
w Uzarzewie, Skansen i Muzeum 
w Swarzędzu to obiekty, które otrzy-
mały Certyfi katy Rekomendowanej 
Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznań-
skiego, przyznawane przez Poznańską 
Lokalną Organizację Turystyczną we 
współpracy z powiatem poznańskim. 

Celem projektu Poznańskiej Lo-
kalnej Organizacji Turystycznej 
i powiatu poznańskiego jest syste-
matyczne podnoszenie standardu 

oferty turystycznej aglomeracji po-
znańskiej. By otrzymać certyfi kat 
kandydaci musieli wykazać się od-
powiednim standardem w zakresie: 
wyposażenia, dostępności, oferty 
i działań promocyjnych. Turyści 
decydujący się na odwiedziny obiek-
tów, które uzyskały tytuł Rekomen-
dowanej Atrakcji Turystycznej, 
mogą być pewni wysokiej jakości 
świadczonych tam usług. 

Certyfi kat można było zdobyć 
w trzech kategoriach: muzea, parki 
rozrywki/ośrodki edukacji oraz re-
kreacja. Red 

Zapraszamy dzieci w czasie wakacji 
do Swarzędzkiego Centrum Historii 
i Sztuki na warsztaty, podczas których 
będą wykonywać pocztówkę, którą 
zaadresują do najbliższych. Hasłem 
przewodnim będzie „Swarzędz – mia-
sto ze snów”. Pocztówka opatrzona 
zostanie ofi cjalną pieczęcią SCHiS. 

Kolejną propozycją dla najmłod-
szych jest akcja zatytułowana „Waka-
cje z bajkami”. Bajki z kliszy wyświe-

tlane na ścianie i emocje związane 
z przygodami ilustrowanych boha-
terów – to wspomnienia dorosłych. 
SCHiS pragnie pokazać dzieciom 
ciekawy świat znany jedynie z opo-
wieści rodziców i stworzyć atmosferę 
starego kina. Materiały do wykonania 
widokówki zapewnia centrum. 

Wstęp będzie bezpłatny, obowią-
zują jednak zapisy pod numerem tel. 
+48 (61) 27 98 594. Red 

Swarzędzkie obiekty 
z certyfi katami

Wakacje w muzeum

REKLAMA
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22 czerwca już po raz trzeci odbyły 
się „Kórnickie Wianki”, których or-
ganizatorem od samego początku 
jest Kórnicki Ośrodek Kultury. 

Tradycyjnie podczas festynu moż-
na było obejrzeć pokaz plecenia wian-
ków i samemu upleść wianek pod fa-
chowym okiem fl orystyki. Warsztaty 
plecenia wianków cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, zarówno wśród 
małych dziewczynek, jak i pań, gdyż 

satysfakcja z własnoręcznie zrobio-
nego wianka była ogromna. Najmłod-
si bawili się przy różnego rodzaju 
animacjach, natomiast starsi mogli 
obejrzeć występy zespołów: Pieśni 
i Tańca Ziemi Kórnickiej „Władysie” 
oraz Tańca Ludowego „Promyki” 
z Wieliszewa. Festyn uświetniła swo-
im udziałem niedawno wybrana „Bia-
ła Dama” Wiktoria Zielska. 

Na koniec właścicielki wianków 

wzięły udział w paradzie na molo, skąd 
mogły wrzucić wianki do jeziora. Dwa 
największe wianki ze świecami zostały 
wrzucone do jeziora z łodzi w asyście 
strażaków z OSP w Kórniku.

III Kórnickie Wianki

REKLAMA

13 czerwca goszcząc w Śremie na 
zaproszenie burmistrza Adama Le-
wandowskiego, burmistrz gminy 
Kórnik Przemysław Pacholski pod-
pisał dwie ważne umowy dotyczące 
współpracy pomiędzy tymi samo-
rządami.

Pierwsza dotyczy porozumienia 
międzygminnego w sprawie powie-
rzenia przez Miasto i Gminę Kórnik 
Gminie Śrem zadania w zakresie ka-
nalizacji, usuwania i oczyszczania 
ścieków poprzez podłączenie części 
naszej gminy do infrastruktury ka-
nalizacyjnej naszego sąsiada.

Zgodnie z założeniami porozu-
mienia Czmoń, a później kolejne 
miejscowości południowej części 
naszej gminy, zostaną skanalizo-
wane, a ścieki komunalne z tego 

terenu trafi ą, poprzez przedłużenie 
sieci kanalizacyjnej z miejscowości 
Kaleje, do śremskiej oczyszczalni 
ścieków.

Druga umowa dotyczy współ-
działania Miasta i Gminy Kórnik 
z Gminą Śrem w zakresie przewo-
zów pasażerskich. W ramach współ-
pracy śremskie autobusy linii nr 6 
od września będą zatrzymywały się 
na przystankach komunikacyjnych 
w Czmoniu. Linia ta pojedzie trasą: 
Śrem – Mechlin – Luciny – Kaleje – 
Czmoń – Zbrudzewo – Śrem. Tego 
samego dnia porozumienia w spra-
wie komunikacji autobusowej pod-
pisali ze Śremem, w imieniu swoich 
gmin, również: wójt Zaniemyśla 
Krzysztof Urbas oraz burmistrz 
Krzywinia Jacek Nowak. ŁG

Współpraca 
ze Śremem
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W pierwszej połowie czerwca na 
terenie parafi i rzymskokatolickich 
gminy Kórnik odbywały się uroczy-
stości związane z archidiecezjalną 
peregrynacją kopii obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej.

1 czerwca obraz gościł w Kamion-
kach. 5 i 6 czerwca przyjmowała 
go wspólnota parafi i bnińskiej. 10 
czerwca zawitał do Kórnika, a dzień 
później dotarł do Borówca, skąd 12 
czerwca przewieziony został do Ro-

bakowa, by 13 czerwca nawiedzić 
Tulce (tulecka parafi a obejmuje 
również Żerniki).

Pod hasłem „Z Maryją w nowe 
czasy” licznie zebrani wierni ado-
rowali kopię jasnogórskiego malo-
widła. Odbywały się procesje, nocne 
czuwania, msze i nabożeństwa.

Obraz, wożony w specjalnym 
busie, zwanym mobilną kaplicą, 
odwiedzał także mniejsze miejsco-
wości (m.in. Czmoniec i Radzewo). 

Poprzednia podróż kopii wizerun-
ku Czarnej Madonny po kórnickim 
terenie odbyła się 42 lata temu. Te-
goroczna peregrynacja na terenie 
Archidiecezji Poznańskiej potrwa 
do 26 września 2020 roku. 

Pod hasłem „Z Maryją w nowe czasy” licznie zebrani wierni 
adorowali kopię jasnogórskiego obrazu

Z Częstochowy 
do gminy Kórnik

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
o trzecim przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Strykowie, gm. Stęszew

Dane dotyczące nieruchomości:

Poz. Nr działki Powierzchnia Nr K.W. Położenie
Cena 

wywoławcza
netto

Wadium Postąpienie

1 672 0,2425ha
PO1S/0004

8521/2
Strykowo 

ul. Przemysłowa

169.750,00 zł 17.000,00 zł 2.000,00zł

2 671 0.3370ha 235.900,00 zł  23.600,00 zł 2.400,00zł

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00 

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 – w sali sesyjnej, pok. 23.

Przetarg na każdą pozycję przetargową odbędzie się oddzielnie.

Dla przedmiotowego terenu decyzją Burmistrza Gminy Stęszew Nr 098/17 z dnia 15.12.2017r. – 

ustalono warunki zabudowy na budowę budynku biurowo-produkcyjno-magazynowego. 

Pełna treść ogłoszeń zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Stęszew www.

steszew.pl –> OFERTA INWESTYCYJNA. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 

pokój nr 16, tel. 618-197-149., mail– geodeta@steszew.pl. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

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

Dz.U.2018.2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości położonych 

na terenie gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym – na czas trwania 

kadencji sołtysa (załącznik do zarządzenia nr 96 burmistrza gminy 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.

Termin wydarzenia kulturalnego 
„Tu będzie Teatr” nie był przypad-
kowy, ponieważ Teatr Muzyczny 
powstał w 1956 roku, co jest nie-
zwykłą koincydencją z wydarzenia-
mi Poznańskiego Czerwca.

– Kolejka widzów sięgająca Ka-
poniery pokazuje, jak duże jest za-
potrzebowanie na Teatr Muzyczny 
w Poznaniu – stwierdziła jedna 
z osób czekających w piątek wie-
czorem na wejście.

– Przygotowaliśmy 1200 miejsc, 
tyle ile na parterze będzie miał 
nowy budynek Teatru Muzycz-
nego, by pokazać potencjał tego 
miejsca – mówił dyrektor Przemy-
sław Kieliszewski. – A dodać trzeba 
jeszcze balkony…

– 25 lat trwały starania o nową 
siedzibę Teatru Muzycznego, znam 
10 propozycji lokalizacji, a kiedy 
zobaczyłem projekt przy Skośnej, 
to się ucieszyłem, że poprzednie 
nie doszły do skutku – powiedział 
prof. Antoni Szczuciński.

– Kiedy jadący pociągiem z Ber-

lina do Warszawy lub ze stolicy Pol-
ski do Europy Zachodniej zobaczą 
konstrukcję Teatru Muzycznego, 
to na pewno zastanowią się czy nie 
wysiąść w Poznaniu, by tu przyjść – 
stwierdził dr Andrzej Byrt. 

Wydarzenie „Tu będzie Teatr” 
było bardzo bogate w atrakcje. 
W piątek odbył się koncert musica-
lowy „To jest ten moment”, w któ-
rym wystąpili m.in. Kuba Badach 
(wykonał m.in. „Corner of the sky” 
– utwór promujący musical „Pip-
pin, czyli historia prawdziwa o po-
szukiwaniu szczęścia” – premiera 
odbędzie się 7 września), Janusz 
Kruciński, Edyta Krzemień, Anna 
Lasota i Katarzyna Rościńska oraz 
soliści i zespół Teatru Muzyczne-
go. Widzowie obejrzeli też musical 
„Zakonnica przebraniu” (w rolach 
głównych: Karolina Trębacz, Bar-
bara Melzer i Edyta Krzemień). 
Reżyserem koncertu była Paulina 
Andrzejewska, która od czerwca 
pełni funkcję zastępcy dyrektora 
ds. artystycznych. 

– To był historyczny wieczór, któ-
ry… powtórzy się podczas premiery 
w nowej siedzibie w 2023 roku – 
podsumował jeden z widzów.

W sobotę o g. 10.30 najmłodsi 
obejrzeli „Koziołka Matołka i za-
gadkę ratuszowej wieży” i koncert 
zatytułowany „Kids for Kids” 
z udziałem dzieci ze Szkoły Mu-
sicalu ERATO. Potem nastąpiła 
część trzecia, skierowana przede 
wszystkim do seniorów. W pro-
gramie znalazły się koncerty BUM 
BUM ORKeSTAR, Pierwszej Po-
znańskiej Niesymfonicznej Or-
kiestry Ukulele i „Tango Fogg” 
z udziałem Radosława Elisa, który 
wykona piosenki Mieczysława Fog-
ga w nowych aranżacjach. Ostat-
nim punktem programu był fi nał 
Malta Festival Poznań, czyli kon-
cert „Operetta! Żyjesz w Matrixie” 
z udziałem m. in. Justyny Szafran 
i donGURALesko, którym towa-
rzyszyła Orkiestra Collegium F pod 
batutą Marcina Sompolińskiego. 
Lech

Tu będzie Teatr… a już się dzieje! 
Na jesień 2023 roku zaplanowano pierwszą premierę w nowej siedzibie poznańskiego Teatru Muzycznego. 
A już 28 i 29 czerwca na działce przy ul. Św. Marcin i Skośnej, w pobliżu Akademii Muzycznej, gdzie 
powstanie jego gmach, odbyły się koncerty i spektakle 
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W piątek wystąpiła 
m.in. Anna Lasota. 
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IX edycja biegu o koronę 
księżnej Dąbrówki odbyła się 
w ostatnią niedzielę maja. Jak 
pan ocenia te zawody? 

— W tym roku mieliśmy chyba 
najlepszą aurę pogodową spośród 
wszystkich dotychczasowych. Było 
słonecznie, ale niezbyt gorąco. 
Drzewa sprawiły, że i wilgotność 
była w sam raz. Bieg ma już swoją 
tradycję i wielu stałych zawodni-
ków. Wszyscy się już go nauczyli-
śmy, wypracowane zostały pewne 
sposoby działania i w tym roku 
było to bardzo widoczne. Łącznie 
zawody ukończyło 990 osób (368 
dzieci, 483 biegaczy i biegaczek, 
139 chodziarzy i chodziarek nordic 
walking). 

To pan jest pomysłodawcą tego 
biegu. Jakie plany na kolejne 
edycje? 

— Chciałbym, aby ten bieg 
zachował swój charakter. Dorobi-
liśmy trochę teorii do tego niego. 
Chociażby o księżnej Dąbrówce na 
tych terenach, o złotych dukatach, 

które zgubiła w lesie, a my je od-
naleźliśmy (śmiech), ale najważ-
niejsze w nim jest to, że w całości 
odbywa się po lesie, po miękkich 
duktach w otoczeniu drzew. Że 
spośród wszystkich uczestników 
ponad 50% to mieszkańcy gminy 
Dopiewo, że trasa biegu jest na 
stałe oznakowana. Chcemy go 
organizować przez kolejne lata. 
Będziemy zmieniać medale, 
upominki, pakiety startowe. Może 
kiedyś włączymy go w jakiś cykl 
biegów. Chciałby, aby mieszkańcy 
gminy czuli, że to jest ich bieg, 
a ostatnią niedzielę maja planowali 
na spotkanie z księżną Dąbrówką. 

Kto jest organizatorem biegu? 

— Głównym organizatorem jest 
gmina Dopiewo – Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. Wójt gmi-
ny oraz radni corocznie uchwa-
lają budżet mając na względzie 
największą sportową imprezę, jaką 
są te zawody. Naszym strategicz-
nym partnerem i współorganiza-
torem od wielu lat jest fi rma Linea 
Developer, która partycypuje 
w kosztach organizacji. Odnoto-
wano przypadki, że spośród wielu 
argumentów rozstrzygających 
kupno mieszkania na osiedlach 
Osada Leśna w Dąbrówce lub Le-
śna Polana w Dopiewcu pojawiał 
się nasz bieg oraz trasa biegowa. 
Oczywiście bieg może się odby-
wać dzięki współpracy z Lasami 
Państwowymi – Nadleśnictwem 
Konstantynowo. To one są właści-
cielem terenu i godzą się, abyśmy 
mogli przeprowadzać zawody. Jest 
jeszcze wielu innych mniejszych 
ale równie cennych sponsorów. 
W tym roku byli wśród nich 
Castorama Komorniki, Piekarnia 
Cukiernia Rawa z Konarzewa, 
E1 Gokart ze Skórzewa, Reka 
Rubber z Dopiewa, Rada Sołecka 

z Dąbrówki, fi rma Lajkonik – 
producent paluszków. Patronat 
medialny nad biegiem od początku 
posiada „Nasz Głos Poznański”, 
który corocznie zaprasza i relacjo-
nuje zawody, publikuje wyniki na 
stronie internetowej. 

Słyszy się, że zawody są sprawnie 

przeprowadzone. Skąd bierze się 
taka opinia? 

— Myślę, że doświadczenie orga-
nizacyjne wszystkich pracowników 
GOSiR-u. Bez względu na to kto na 
jakim stanowisku pracuje na co dzień, 
w ostatnią niedzielę maja wszyscy 
skupiamy się na biegu. Pracownicy 
techniczni, sprzątaczki, księgowa, 
animatorzy sportu, wszyscy mamy 
swoje zadania. Wszyscy też jesteśmy 
przekonani do swojej pracy, do tego co 
robimy i to daje nam wiele zado-
wolenia i satysfakcji. Do sprawnej 
organizacji przyczyniają się również 
uczniowie ze szkół w Dopiewie i Skó-
rzewie oraz dorośli wolontariusze – ci 
sami od lat. Straż Gminna, policja, 
służby medyczne i druhowie ochotni-
czych straży pożarnych z Zakrzewa, 
Palędzia i Dopiewa. Ten bieg angażuje 
wiele osób i naprawdę wpisał się w ko-
loryt gminy Dopiewo. 

Czy możemy wspólnie zaprosić na 
X jubileuszową edycję biegu? 

— Tak, zapraszamy! 
Rozmawiał Sławomir Lechna

Za rok X edycja biegu w Dąbrówce
Rozmowa z Marcinem Napierałą, dyrektorem GOSiR w Dopiewie 
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W ostatnią niedzie-
lę maja wszyscy sku-
piamy się na biegu 
o koronę księżnej 
Dąbrówki

Ponad 23198 zł dla Fundacji Rak 
Off zebrała Samorządowa Drużyna 
Piłki Nożnej podczas III Turnieju 
Charytatywnego „Piłką w raka”, 
który odbył się16 czerwca na piasz-
czystym boisku „Owocowej Plaży” 
nad Jeziorem Niepruszewskim 
w Zborowie. Triumfatorem tur-
nieju, w którym wzięło udział 10 
drużyn, został Konarzewo Team. 
W rozgrywkach stawały naprzeciw 
siebie 4-osobowe reprezentacje. 
Eliminacje odbywały się w dwóch 
grupach. Mecze trwały po 8 minut. 
Zwycięzcy otrzymali puchar od 
wójta Dopiewa Adriana Napierały. 
Celem nadrzędnym wydarzenia były 
jednak nie bramki, a zebranie środ-
ków na pomoc chorym na nowo-
twory i ich rodzin, dobra atmosfera 
i duch fair play. 

Medalowe miejsca, oprócz ko-
narzewian, zajęły także: 2. Grom 
Plewiska (w składzie z Krzysztofem 
Kołodziejem, byłym napastnikiem 
Lecha Poznań) i 3. „stomatolodzy” 
z Dop Dentu, którzy pokonali zwy-
cięzców turnieju sprzed 2 lat – RTY 
Agency. Bezkonkurencyjni przed 
rokiem Los Amigos uplasowali się 
na piątym miejscu. Za nimi sklasy-
fi kowano: Drużynę Samorządową 
Gminy Dopiewo, Mondi, Rak Off, 
Koronę Zakrzewo i Dziewczyny – 
drużyna żeńska została powołana 
ad hoc, z powodu awarii autobusu 
jednej z drużyn, której nie udało się 
dojechać na plażę. 

„Puszkę” zbiórki zasiliły licytacje 
koszulek drużyn piłki nożnej z auto-
grafami znanych piłkarzy – repre-
zentacji Polski, Lecha Poznań, Warty 
Poznań, GKS Dopiewo; wicemistrzyń 

Polski w piłce ręcznej – Panter Dopie-
wo, koszulka i kurtka Patryka „Duzer-
sa” Dutka, ale i zajęć sportowych, ko-
smetyków samochodowych, odzieży, 
plecaków, leżaków i okularów słonecz-
nych. Pulę powiększyły opłaty wpiso-
we drużyn i atrakcje zapewnione przez 
partnerów wydarzenia. Można było 
przejechać się nad brzegiem konno, 
postrzelać z profesjonalnego łuku, po-
pływać na desce SUP, potańczyć zum-
bę, zrobić sobie zdjęcie w foto-budce 
lub na plaży z maskotkami gminy Do-
piewo – DOP i EWO czy zabezpieczyć 
rower na stoisku komisariatu policji 
w Dopiewie. Do wyniku fi nansowe-
go przyczyniły się atrakcje kulinarne: 

kiełbaski, grochówka i placek droż-
dżowy z owocami. Można było dosiąść 
czterokołowych „demonów prędko-
ści” – ferrari 612 scaglietti, maserati 
ghibli, mercedes AMG C63s, czy bolid 
formuły vauxhall lotus. 

Padł rekord w 3-letniej historii tur-
nieju. Zebrana w tym roku kwota była 
niemal 2,5 razy większa niż przed 
rokiem. Organizatorzy zaprosili na 
kolejną edycję „Piłką w raka” – za rok.

Piłkarskie wsparcie dla Rak Off 

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Siedem zwycięstw i jedna porażka 
– takim bilansem legitymowali się 
żużlowcy Power Duck Iveston PSŻ 
Poznań przed minionym weeken-
dem. Jeszcze przed rozpoczęciem 
sezonu, awans do wyższej klasy 
rozgrywkowej, stawiany przez 
włodarzy klubu z Golęcina jako cel 
nadrzędny tegorocznej rywalizacji, 
wielu traktowało wyłącznie w ka-
tegoriach marzeń. Ligowa rzeczy-
wistość pozytywnie zweryfi kowała 
jednak możliwości tkwiące w po-
znańskim klubie żużlowym. „Skor-
piony” pewnie kroczą do bram 
Nice 1. Ligi Żużlowej! 

Kibice „czarnego sportu” w sto-
licy Wielkopolski mają powody do 
zadowolenia. Nad Wartą udało się 
zbudować świetnie spisującą się 
„maszynkę do wygrywania”. Okre-
ślenie „udało się” nie oddaje jednak 
rzeczywistych działań, które zreali-
zowali klubowi włodarze. Aktualny 
skład stanowi bowiem wypadkową 
trzonu zespołu, który zachowany 
został sprzed roku (David Bellego, 
Marcel Kajzer, Marek Lutowicz) 
z wartościowymi wzmocnieniami, 
dokonanymi jeszcze przed rozpo-
częciem tegorocznych rozgrywek 
(Marcin Nowak, Eduard Krcmar). 
Uzyskiwane wyniki „Skorpionów” 
nie są zatem splotem przypadku 
i szczęścia, ale stanowią rezultat 
sukcesywnie prowadzonej racjo-
nalnej polityki kadrowej i organi-
zacyjnej. 

Prezes PSŻ Poznań, Arkadiusz 
Ładziński, nie ukrywa jednak, iż 
sam wynik nie jest jedyną rzeczą, 
która pozwoli na dalszy harmonij-
ny rozwój speedway’a w grodzie 
Przemysła.

– Dobry rezultat, czy nawet naj-
lepsza organizacja nie zastąpi naj-
ważniejszego „składnika” dalszego 
rozwoju sportu żużlowego w stolicy 
Wielkopolski – oddanych kibiców 
poznańskich „Skorpionów”. Bez 
stale rosnącego zainteresowania 
fanów tą dynamiczną dyscypliną 
sportu w naszym mieście, znacznie 
trudniej będzie przyciągnąć duże 
podmioty i zainteresować je wspar-

ciem naszego klubu – mówi prezes 
Arkadiusz Ładziński. 

Wszystko wskazuje na to, iż sam 
klub sprostał rosnącym oczekiwa-
niom poznaniaków. Dalszy rozwój 
żużla w mieście leży zatem w rę-
kach samych fanów!

Przed podopiecznymi trenera 
Tomasza Bajerskiego jeszcze dwa 
spotkania w rundzie zasadniczej 
2. ligi żużlowej. 7 lipca poznaniacy 
udają się do Bydgoszczy na absolut-
ny hit rozgrywek – mecz z miejsco-
wą ZOOleszcz Polonią (pierwsze 
spotkanie pomiędzy tymi druży-

nami zakończyło się zwycięstwem 
Power Duck Iveston PSŻ Poznań 
50:40). Na zakończenie pierwszej 
fazy rozgrywek „Skorpiony” na Go-
lęcinie podejmą innego kandydata 
do awansu – OK Bedmet Kolejarza 
Opole. Szykują się wielkie emocje! 

Zapraszamy do kupna biletów 
poprzez stronę www.bilety.pszpo-
znan.com.pl. Nabytych przez sieć 
wejściówek nie trzeba drukować 
– wystarczy okazać bilet np. na 
smartfonie.

4 sierpnia „Skorpiony” na Golęcinie podejmą innego kandydata do awansu – OK 
Bedmet Kolejarza Opole

 „Skorpiony” pewnie kroczą do I ligi! 
 NASZ PATRONAT

Michał 
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

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

Mamy bilety

Dalszy rozwój 
czarnego sportu 
w Poznaniu leży 
w rękach samych 
fanów!

„Skorpiony” pewnie kroczą do 
bram Nice 1. Ligi Żużlowej! 

Patronem medialnym klubu 
jest „Nasz Głos Poznański”.
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