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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!

Zespół Enej wystąpi w Swarzędzu oraz w Stęszewie. Więcej na STR. 7, 9

Koncerty zespołu Enej
„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.
Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson
WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

FOT. KRYSTYNA JANUSZ

POZNAŃ, BUK, CZERWONAK, DOPIEWO, DUSZNIKI, KLESZCZEWO, KOMORNIKI, KOSTRZYN, KÓRNIK, LUBOŃ, MOSINA, MUROWANA
GOŚLINA, OPALENICA, POBIEDZISKA, PUSZCZYKOWO, ROKIETNICA, STĘSZEW, SUCHY LAS, SWARZĘDZ, TARNOWO PODGÓRNE

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Muzyczna uczta w Dopiewie

FOT. ARCHIWUM ZESPOŁU IRA
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PKM ruszyła: pociągi co pół godziny
10 czerwca, wraz z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy, ruszyła Poznańska Kolej Metropolitalna.
Na początku uruchomione zostały cztery trasy, a do 2021 roku będzie ich dziewięć
– 9 sierpnia 1848 roku pierwszy
pociąg wjechał do Poznania, a właściwie do wsi Jeżyce na specjalnie
przygotowany w tym celu dworzec.
Przyjechał ze Stargardu Szczecińskiego. Obecnie na dworzec Poznań
Główny przyjeżdża i odjeżdża z niego
450 pociągów w ciągu doby, z czego
335 jest na zlecenie samorządu województwa wielkopolskiego. Przewożą one około 58 tysięcy pasażerów
dziennie. To dużo, ale można i chcemy tę liczbę zwiększyć – deklaruje
wicemarszałek Wojciech Jankowiak.
Szybka, regularnie i często kursująca kolej ma zachęcić mieszkańców
aglomeracji poznańskiej do tego, by
przesiąść się na pociąg i nie tracić
czasu w korkach. Podróżni zyskają
czas, zdrowie i pieniądze, a Poznań
przestrzeń i lepsze powietrze.
– Zapewnienie mobilności mieszkańcom Poznania i aglomeracji jest
dla nas największym wyzwaniem.
Ważna jest alternatywa dla przemieszczenia się samochodem. Ta
kolej jest punktem wyjścia do dalszej
współpracy całej aglomeracji, a te
cztery linie to jest dopiero początek

tej drogi, przed którą jesteśmy. Do
roku 2021 roku mamy jeszcze sporo do zrobienia. Najważniejsze, że
realizujemy te wszystkie zadania
z korzyścią dla mieszkańców Poznania, poszczególnych gmin i powiatu
– mówi Jacek Jaśkowiak, prezydenta
Poznania.
Poznańska Kolej Metropolitalna
to wspólne przedsięwzięcie marszałka województwa, Stowarzyszenia
Metropolia Poznań, miasta Poznań,
Powiatu Poznańskiego oraz gmin
i powiatów położonych wzdłuż linii
kolejowych PKM.
Kluczową rolę odegrały miasto
Poznań i Powiat Poznański, które
jako jedyne partycypują w kosztach
zwiększonej liczby pociągów na
wszystkich dziewięciu liniach. Ponad 80% kosztów przedsięwzięcia
pokrywa jednak samorząd województwa. Przeznacza on ok. 50 mln
zł, miasto Poznań – 3 mln zł, powiat
poznański – 1,5 mln zł, a gminy i powiaty uczestniczące w projekcie – od
100 do 240 tys. zł. Ważna był tutaj
zasada solidaryzmu – wszystkie
zainteresowane gminy uczestniczą

w kosztach i wszystkie, a szczególnie
ich mieszkańcy, będą czerpały korzyści z większej liczby połączeń.

Dla pasażerów i miasta
Oprócz poprawy komfortu pasażerów równie ważne będzie
zmniejszenie ruchu kołowego na
poznańskich drogach. Dostrzeżono
potencjał i szanse transportu kolejowego na jego wykorzystanie w postaci większej zdolności przepustowej
oraz prędkości komunikacyjnej.
Może to pomóc w rozwiązaniu przynajmniej części problemów transportowych miast.
– Chcemy namówić wszystkich
mieszkańców i przyjeżdżających, by
korzystali z tego rodzaju transportu
– zaznacza Jan Grabkowski, starosta
powiatu poznańskiego.
Kolej Metropolitalna ma zachęcić
ludzi do pozostawienia samochodu
w miejscu zamieszkania i dojeździe
do Poznania pociągiem. W wrześniu
zeszłego roku rozszerzony został
wspólny bilet Bus-Tramwaj-Kolej.
Dzięki integracji taryfowej na jednym
bilecie można dojechać na przykład

do stacji Poznań Główny, a dalej poruszać się po mieście tramwajem lub
autobusem. Dzięki temu powinno się
zmniejszyć natężenia indywidualnego ruchu samochodowego w obrębie
Poznania. Okoliczne gminy zyskały
lepsze skomunikowanie z Poznaniem. Łatwiej można dojechać do
szkół, zakładów pracy i instytucji kultury. Mniej samochodów to mniejsze
korki i czystsze powietrze.

Węzły przesiadkowe kluczem
Oprócz uruchomienia dodatkowych pociągów ważne jest przekonanie mieszkańców poznańskich gmin,
żeby zostawili samochód w swoim
miejscu zamieszkania lub pod lokalnym dworcem i przesiedli się na pociąg. Zgodnie z koncepcją PKM prawie wszystkie stacje i przystanki będą
węzłami przesiadkowymi, na których
będzie można zostawić samochód czy
rower lub dojechać do nich komunikacją publiczną.
Na terenie metropolii poznańskiej
będzie 55 węzłów przesiadkowych,
63 parkingi dla prawie 4,5 tysiąca
samochodów oraz stanowiska dla po-

nad 1700 rowerów. Wartość tych inwestycji, w których mieści się również
budowa 111 km ścieżek rowerowych,
wyniesie ponad 700 mln zł, z czego na
65% uzyskano doﬁnansowanie.

Pociągi co 30 minut
Obszar funkcjonowania PKM
objął gminy i miejscowości w promieniu około 50 km od Poznania,
wyznaczany przez stacje końcowe
PKM na poszczególnych liniach:
Nowy Tomyśl, Wągrowiec, Grodzisk
Wlkp., Jarocin, Szamotuły, Rogoźno, Kościan, Gniezno i Września.
10 czerwca pierwsze pociągi PKM
połączyły Poznań z Nowym Tomyślem, Jarocinem, Wągrowcem i Grodziskiem Wlkp. W ramach drugiego
etapu, który zaplanowany jest na
lata 2019–2021, uruchomione będą
połączenia do Rogoźna, Gniezna,
Wrześni, Kościana i Szamotuł.
Docelowo na każdej z 9 linii kolejowych wychodzącej ze stolicy Wielkopolski pociągi pojadą regularnie,
co pół godziny rano i po południu
oraz co godzinę w pozostałym czasie. RB
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Bimba na Naramowice coraz bliżej
Ogłoszono przetarg na budowę trasy tramwajowej na Naramowice oraz budowę układu drogowego
przy niej. Roboty budowlane, zgodnie z założeniami, powinny zakończyć się do końca roku 2021,
a uruchomienie tramwaju planowane jest na wiosnę 2022 roku
– Na pętli Wilczak obecnie jest koniec istniejącej linii tramwajowej,
a za niecałe cztery lata będzie początek nowej trasy tramwajowej na
Naramowice. To jest najważniejsza,
i długo wyczekiwana przez mieszkańców, inwestycja w północnej
części Poznania – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.
Przedmiotem zamówienia jest
budowa trasy tramwajowej wraz
z układem drogowym, infrastrukturą podziemną i naziemną oraz zagospodarowanie terenu i postawienie
małej architektury. Inwestycja ma
być prowadzona w formule „projektuj – buduj”.

Początek będzie tu,
gdzie obecnie jest koniec
Powstanie trasa tramwajowa,
wraz z budową lub przebudową
układu drogowego w rejonie ul. Naramowickiej, od skrzyżowania z ul.
Słowiańską/Szelągowską/Wilczak
do ul. Błażeja. W rejonie skrzyżowania ul. Naramowickiej z ul. Lechicką (droga krajowa nr 92) – wybudowany zostanie węzeł drogowy
„Naramowicka” wraz z wiaduktem
dla tramwajów.
– Po analizach i doświadczeniach
z przeszłości, gdy przedsięwzięcia
nie mieściły się w zakładanych budżetach, a terminy były wielokrotnie
przesuwane, uważamy że najważniejsze jest dobre przygotowanie inwestycji – dodaje Jacek Jaśkowiak.
Przed rozpisaniem przetargu
Poznańskie Inwestycje Miejskie
zrealizowały szereg czynności przygotowawczych o charakterze przedprojektowym i koncepcyjnym oraz
znaczącą część ﬁzycznych działań
w terenie. Do najważniejszych i zarazem kluczowych elementów należą: koncepcja techniczna tramwaju
na Naramowice, inwentaryzacja
drzew i krzewów, aktualizacja mapy
zasadniczej wraz ze skanowaniem
terenu pod kątem występowania
niezinwentaryzowanych elementów, czy też koncepcyjna analiza
możliwości zasilania trasy tramwajowej.

Dodatkowo spółka przeprowadziła badania terenowe oraz wycinkę części drzew wraz z analizą ornitologiczną w rejonie docelowego
skrzyżowania
dwupoziomowego
na ul. Lechickiej i Naramowickiej.
Działania te ułatwią i usprawnią
prace, projektowane jak i budowlane.
Zakres działań przyszłego wykonawcy będzie polegał na sporządzeniu projektu budowlanego, projektów wykonawczych, dokumentacji
powykonawczej oraz uzyskaniu
wszelkich niezbędnych decyzji,
zezwoleń i pozwoleń. Wykonawca
będzie zobowiązany do wykonania
kompleksowych robót budowlanych zgodnie z zakresem Planu
Funkcjonalno-Użytkowego
oraz
wypełnienia wszelkich innych obowiązków w nim zawartych.

Naramowicka z odcinkami
– Ogłaszamy przetarg i podajemy
podział na pięć odcinków. Oczekujemy od wykonawcy, że on wyceni
każdy z nich i poda nam terminy
realizacji, które znajdą się w harmonogramie i umowie, a my nie
narzucamy mu kolejności – wyjaśnia Paweł Śledziejowski, prezes
Poznańskich Inwestycji Miejskich.
Inwestycja podzielona została
na pięć podstawowych odcinków
liniowych, w ramach których wyodrębniono część obejmującą budowę
trasy tramwajowej oraz część zawierającą przebudowę lub budowę

układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz jego odpowiednim uzbrojeniem i przebudową
kolizji.
Odcinek I – pętla Wilczak; odcinek II – przebudowa układu drogowego ul. Naramowickiej wraz
z budową trasy tramwajowej od
ul. Szelągowska/Słowiańska do
„Węzła Naramowicka”; odcinek III
– „Węzeł Naramowicka” budowa
dwupoziomowego
skrzyżowania
ul. Lechicka/ Naramowicka wraz
z budową trasy tramwajowej na
wiadukcie oraz dobudową drugiej
nitki kolektora przy ul. Serbskiej;
odcinek IV – ul. Nowa Naramowicka wraz z trasą tramwajową od „Węzła Naramowicka” do ul. Łużyckiej
oraz z systemem podczyszczania na
kanale Naramowickim; odcinek V –
ul. Nowa Naramowicka wraz z trasą
tramwajową od ul. Łużyckiej do ul.
Błażeja oraz odcinkiem ul. Nowa
Stoińskiego od ul. Jasna Rola do
ul. Naramowicka. Trzy dodatkowe
części inwestycji to: budowa stacji
prostownikowych wraz z zasilaniem, wyburzenia obiektów kubaturowych oraz stworzenie sieci dla
Aquanet S.A..

realizację, na początku były dopełnione wszelkie formalności, jak
dopuszczenie do użytkowania i ruchu, by przed końcem pierwszego
kwartału linia tramwajowa mogła
już normalnie funkcjonować wraz
z układem drogowym – zaznacza
prezes PIM.
Kompletna dokumentacja budowlana dla wszystkich odcinków
wraz z prawomocnymi decyzjami
realizacyjnymi ma być gotowa do
końca 2019 roku. Wszystkie roboty
budowlane mają zostać zakończone
do końca 2021 roku i po fazie odbiorów nastąpi kompleksowe uruchomienie całego układu komunikacyjnego – zgodnie z umową najpóźniej
wiosną 2022 roku. Pierwsi pasażerowie pojadą wówczas na Naramowice lub stamtąd, przez Wilczak, do
centrum.
Wykonawca będzie mógł dobrać
najbardziej optymalną kolejność
projektowanych i realizowanych
odcinków w taki sposób, aby sukcesywnie uruchamiać nowy układ
komunikacyjny na Naramowicach,
szczególnie w zakresie komunikacji tramwajowej. Zadeklarowanie
skrócenia terminów wykonania zamówienia będzie premiowane dodatkowymi punktami – 20% całości
oceny. W 60 procentach o wyborze
najkorzystniejszej oferty decydować
będzie cena. Pozostałe 20 procent
podzielone zostało na: 15% – okres
gwarancji i rękojmi za wady i 5% –
dodatkowe doświadczenie kierownika budowy.
Zainteresowane ﬁrmy budowlane
powinny złożyć oferty do 10 lipca.
Wykonawca powinien być znany
około miesiąca później – zależy to
od ilości chętnych i ewentualnych
procedur odwoławczych – a latem
będzie mógł rozpocząć prace związane z budową trasy tramwajowej.

Terminy i warunki
– Projekt będzie realizowany
w trybie „projektuj i buduj” i pozostawiamy pełną swobodę wykonawcy podejmowaniu decyzji od którego odcinka zacznie. Ważne jest,
żeby do końca 2021 roku zakończył

Przebieg trasy
Na pętli Wilczak zostanie przebudowana istniejąca infrastruktura
torowa i sieć trakcyjna. Powstaną
też nowe perony, chodniki oraz
fragment ul. Przełajowej. Od pętli

do ul. Lechickiej tramwaj pojedzie
po zachodniej stronie ul. Naramowickiej. Na skrzyżowaniu ulic Naramowickiej i Lechickiej wybudowane
zostanie bezkolizyjne skrzyżowanie
i wiadukt tramwajowy. Dalej, w kierunku ul. Błażeja, trasa tramwajowa
poprowadzona będzie wzdłuż zachodniej strony nowoprojektowanej
ul. Nowa Naramowicka.
Oprócz trasy tramwaju wybudowany będzie nowy układ drogowy,
a istniejący zostanie przebudowany.
W związku z włączeniem tramwaju
zmieni się skrzyżowanie ulic Słowiańska/ Naramowicka/Wilczak/
Szelągowska, a na tej ostatniej
powstanie buspas. Istniejąca nawierzchnia ulicy Naramowickiej
– od ul. Słowiańskiej do ul. Serbskiej – zostanie wyremontowana.
Również kolejne skrzyżowanie, ulic
Naramowickiej i Serbskiej, zostanie
zmodernizowane, a kompleksowej
przebudowie poddana będzie ul.
Naramowicka od ul. Serbska do węzła „Naramowicka” wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Czarna Rola,
Włodarska i Ziarnista.
Obecne skrzyżowanie ulic Naramowickiej z Lechicką zostanie
zastąpione dwupoziomowym węzłem drogowym „Naramowicka”.
Przy okazji przebudowane zostaną
również skrzyżowania ulic Lechicka/Murawa oraz Naramowicka/
Dworska. Od „węzła Naramowicka” do ul. Błażeja powstanie ul.
Nowa Naramowicka. Będzie ona
zlokalizowana na zachód od obecnej ul. Naramowickiej. Na tym odcinku wybudowane zostaną również
skrzyżowania z ulicami: Sarmacka/
Karpia, Łużycka, Błażeja oraz odcinek ul. Nowa Stoińskiego – od ul.
Jasna Rola do Naramowickiej.
Całość uzupełni wykonanie nowego zagospodarowania terenu związanego z infrastrukturą pasażerską
oraz trawników, zieleni niskiej, wysokiej, małej architektury oraz infrastruktury pieszo-rowerowej..
Miasto Poznań uzyskało na te inwestycje ponad 155 mln zł doﬁnansowania. RB

Trzy kolejne parkingi Park & Ride w Poznaniu
Najpóźniej do końca października
przyszłego roku będą gotowe trzy
kolejne poznańskie parkingi Park &
Ride. Spółka Poznańskie Inwestycje
Miejskie ogłosiła właśnie przetarg,
który wyłoni inżyniera kontraktu
dla nowych obiektów przy rondzie
Starołęka, ul. Biskupińskiej oraz
przy ul. św. Michała.
Trzy zaplanowane inwestycje,
których zadaniem jest zwiększenie
udziału transportu publicznego
w poruszaniu się po Poznaniu i tym
samym zmniejszenie zanieczyszcze-

nia środowiska, wchodzą w skład
drugiego etapu budowy systemu
parkingów Park & Ride w stolicy
Wielkopolski. Łącznie powstać ma
ponad 200 miejsc parkingowych,
w tym 10 dla osób niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania
miasto Poznań nie tylko zarezerwowało środki w wieloletniej prognozie ﬁnansowej, ale też otrzymało
w ubiegłym roku niemal 9 mln zł
unijnej dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego.

Parking Park & Ride w pobliżu ronda Starołęka powstanie na
obszarze prawie 0,5 ha, ograniczonym przez ulice: Hetmańską,
Starołęcką i Wagrowską . Obecnie
jest to teren niezagospodarowany, porośnięty trawą, nielicznymi
drzewami oraz krzewami. W jego
otoczeniu zlokalizowany jest węzeł
rozjazdowy komunikacji tramwajowej wraz z ośmioma przystankami,
obsługującymi siedem dziennych
linii tramwajowych.
Powierzchnia terenu przewi-

dzianego pod parking przy ul.
Biskupińskiej jest podobna do tej
przy rondzie Starołęka. Dziś jest
to nieutwardzona nawierzchnia
gruntowa, częściowo porośnięta roślinnością. W sąsiedztwie,
po ul. Biskupińskiej i Zakopiańskiej, kursują autobusy trzech
dziennych linii miejskich. Według
programu funkcjonalno-użytkowego dla tej inwestycji konieczne jest stworzenie nowej infrastruktury prowadzącej do ciągów
komunikacyjnych
wzdłuż
ul.

Biskupińskiej – szczególnie dla
osób z ograniczoną sprawnością
ruchową – prowadzących z terenu
parkingu do przystanku kolejowego Poznań Strzeszyn.
Kandydaci na inżyniera kontraktu dla trzech parkingów Park &
Ride, który według dokumentów
przetargowych swoje obowiązki będzie pełnić do 31 października przyszłego roku, mogą zgłaszać swoje
oferty do 15 czerwca br. Latem tego
roku ma zostać ogłoszony przetarg
na wykonawcę robót. JŁ
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Absolutorium dla wójta Komornik
Dochody gminy w 2017 roku wynosiły ponad 138,5 mln zł (98%
planu), z czego największą część
stanowiły wpływy z podatku PIT
(prawie 40 mln zł) i z podatku CIT
(6,4 mln zł). Wpływy z podatku od
nieruchomości osób ﬁzycznych
i prawnych wyniosły ponad 28 mln
zł, a od czynności cywilnoprawnych
3,6 mln zł.
Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości 140,5 mln
zł (96,21% planu). Najwięcej, bo
ponad 56 mln zł przeznaczono na
oświatę. Zakończono budowę kompleksu szkolnego w Plewiskach oraz
rozpoczęto budowę szkoły w Chomęcicach. Na bieżące utrzymanie
szkół wydano 21 mln zł, a przedszkoli 5,7 mln zł. Subwencja oświatowa wynosiła w ubiegłym roku
22,5 mln zł).
Ogromna część gminnej kasy
jest przeznaczana na wychowanie przedszkolne. Gmina udzieliła
dotacji przedszkolom publicznym
i niepublicznym w wysokości 13,3
mln zł.
Na wydatki majątkowe w 2017 r.
gmina przeznaczyła 35 mln zł.
Najwięcej środków pochłonęła realizacja Programu Budowy
Dróg, w tym m.in. budowa ulic:
łączącej ul. Młyńską z Żabikowską w Komornikach, przebudowa
ul. G. Daimlera w Komornikach,
ul. Żwirowej, Pasieki, Piaskowej
i nad Wirynką w Komornikach,
budowa ul. Morelowej i Brzoskwiniowej w Głuchowie, przebudowa
ul. Fabianowskiej z kanalizacją
deszczową w Plewiskach, budowa
ul. Vivaldiego w Szreniawie, ul. Jabłoniowej w Rosnowie, przebudowa
ulic Polnej i Poznańskiej w Chomę-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Po raz ostatni w tej kadencji samorządu Rada Gminy Komorniki udzieliła wójtowi Janowi Brodzie
absolutorium, dając tym samym wyraz zaufania i aprobaty dla realizacji budżetu gminy w 2017 roku

cicach. Gmina dołożyła się także do
powiatowych inwestycji drogowych
– 2,5 mln zł przeznaczono na przebudowę ul. Szkolnej w Plewiskach,
a 2 mln zł dołożono do rozbudowy
drogi powiatowej Poznań – Komorniki od ul. Wołczyńskiej do Szkolnej
w Plewiskach. Ponadto 6,3 mln zł
przeznaczono budowę kanalizacji
deszczowej w ul. Grunwaldzkiej
w Plewiskach wraz ze zbiornikami
retencyjnymi. Po stronie wydatków
majątkowych odnotować należy
także wykup gruntów i nieruchomości pod drogi (3,7 mln zł) czy budowę mieszkań socjalnych (0,5 mln
zł). Inwestycje gminne zrealizowane
na poziomie 94,68% planu.
Lokalny transport zbiorowy kosztował gminę w ubiegłym roku 4,3
mln zł. Kwota ta została przekazana w postaci dotacji dla Zarządu

Transportu Miejskiego w Poznaniu
na przewozy na terenie gminy i Poznania.
W 2017 roku gmina Komorniki
spłaciła raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 540,6 tys. zł.
Wykupiono obligacje komunalne
w kwocie 5 mln zł. Jednocześnie
WFOSiGW umorzył gminie 484
tys. pożyczki zaciągniętej na budowę odcinków kanalizacji deszczowej
w Plewiskach, budowę zbiornika
retencyjnego i budowę kanalizacji
deszczowej w Wirach.
Zadłużenie gminy Komorniki
z tytułu zaciągniętych pożyczek
i emisji obligacji komunalnych na
koniec roku 2017 wynosiło 33,7
tys. zł, co stanowi 24,35% wykonanych dochodów. Składają się na nie

Wydatki gminy
Komorniki w 2017
roku zostały zrealizowane w wysokości
140,5 mln zł
pożyczki w WFOŚiGW w kwocie
5,7 mln zł. i obligacje komunalne
w kwocie 28 tys. zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu pozytywnie oceniła wykonanie gminnego budżetu, podobnie jak komisja rewizyjna i pozostałe komisje rady gminy.
– Realizacja budżetu na tak wysokim poziomie świadczy, że został
on dobrze przygotowany i rozsądnie
realizowany. Było to możliwe dzię-

ki dobrej współpracy z radą gminy, wspólnej wizji rozwoju naszej
gminy i ciężkiej pracy urzędników
i kierowników jednostek. Szczególnie zaś dziękuję pani skarbnik, Małgorzacie Pinczak, która na co dzień
koordynuje budżet i czuwa nad jego
prawidłową realizacją – podsumował Wójt Jan Broda.
– Jesteśmy zadowoleni, że mimo
tak wysokich kosztów oświaty i dużych nakładów na inwestycje, udało się zmniejszyć deﬁcyt gminy. To
świadczy o dobrej kondycji ﬁnansowej gminy i mądrym zarządzaniu
jej ﬁnansami – komentowali radni.
Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
Szczegółowa prezentacja budżetu gminy Komorniki dostępna jest
na: https://nacoidamojepieniadze.
pl/budzet-miasta/komorniki. OK
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Centrum Tradycji
i Kultury w Komornikach
Podpisano właśnie umowę na budowę największej inwestycji w gminie Komorniki – Centrum Tradycji
i Kultury. Obiekt, który powstanie
w najstarszej, historycznej części Komornik będzie służył mieszkańcom
gminy jako centralne miejsce spotkań oferujące bogaty wachlarz usług
z dziedziny kultury, sztuki i rozrywki.
W Centrum Tradycji i Kultury
będą miały siedzibę Gminna Biblioteka oraz Gminny Ośrodek Kultury,
ponadto do dyspozycji jego użytkowników będzie sala widowiskowa
na 300 osób, foyer oraz kawiarnia.

Obiekt zostanie
oddany do użytku
w 2020 roku
Wykonawca, ﬁrma PTB Nickel
sp.z o.o, zgodnie z umową, realizować będzie inwestycję za cenę
27.912 tys. zł. Rozpoczęcie prac
zaplanowano na koniec czerwca,
a nowy obiekt zostanie oddany do
użytku w pierwszej połowie 2020
roku. Red
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Nawałnica w Kórniku
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Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa
• usługi transportowe
• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

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

Niemal sto litrów deszczu na jeden metr kwadratowy
gruntu spadło w ciągu 2 godzin 2 czerwca w okolicach
Kórnika – tak wynika z pomiarów, jakich dokonano w punkcie
meteorologicznym Instytutu Dendrologii PAN
Oberwaniu chmury towarzyszył
grad o wielkości 1,5 – do 2 cm.
Szczególnie dotkliwie skutki nawałnicy odczuli mieszkańcy Biernatek i Bnina oraz Kórnika, Prusinowa, Błażejewa, Błażejewka
i Dziećmierowa. Rynek w Bninie
zasypany białymi kulkami wyglądał jak podczas śnieżycy. Rwąca
woda zdewastowała część asfaltowej drogi biegnącej przez Biernatki. Niżej położone obszary
zatonęły w odmętach deszczówki,
a czasami także wybijających z kanalizacji ścieków. Taka mieszanina
dostawała się do piwnic, garażów
i domów. Znajdujący się w niecce kórnicki rynek i ul. Poznańska
przyjęły gigantyczną dawkę wody
spływającej z tzw. Górki do jeziora.
Ulice zamieniły się w rzeki. Wichura łamała drzewa. Grad zniszczył
owoce pracy rolników, sadowników i działkowców.
Do akcji przystąpili strażacy
z OSP i PSP. Na terenie gminy
działało 9 zastępów. W sumie strażacy interweniowali około 40 razy.
Wodę wypompowywano przez
całą noc i przez część dnia kolejnego. Jeszcze długo potem trwało suszenie i sprzątanie posesji.
Droga powiatowa przez Biernatki
jest zamknięta (ruch wahadłowy
ma być od 12 czerwca). Z powodu
zniszczenia infrastruktury część
mieszkańców do piątku pozostała
bez wody i gazu. Trwa szacowanie szkód. Rolnicy mogą składać
w Urzędzie Miasta i Gminy wnioski
o odszkodowania (formularz dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta
i Gminy w Kórniku lub na stronie
internetowej www.kornik.pl).
Co interesujące, gdy na część
gminy lało tak, jak najstarsi kórniczanie nie pamiętają, wtedy w Czołowie, Kamionkach, Szczodrzykowie czy Runowie tylko pokropiło.
Mieszkańcy dziękują strażakom
z jednostek PSP z Poznania (JRG
6, 7, 8 i zespołu dyżurnego Komendy Miejskiej w Poznaniu) oraz
strażakom ochotnikom z jednostek OSP Głuszyna, Krzyżowniki,
Czmoń, Kamionki, Kórnik i Radzewo za pomoc osobom doświadczonym skutkami nawalnego deszczu.
– Dziękuję wszystkim, którzy
przyszli z pomocą w tym trudnym
dniu doświadczeń gradu, ulewy
i kataklizmu jaki nawiedził naszą miejscowość – mówi sołtys
wsi Biernatki Stanisław Dubiel.
– Podziękowanie dla wszystkich
jednostek Straży Pożarnej za wypompowanie wody z piwnic i zalanych posesji. Tak wiele plantacji
warzyw, zbóż, sadów zostało zniszczonych przez grad i nawałnicę.
Rolnicy stracili wszystkie swoje
zasiewy. Bądźmy w tych trudnych

FOT. OSP CZMOŃ I PSP JRG-6 POZNAŃ KRZESINY

32ĩ<&=.,

chwilach razem i pomagajmy sobie
nawzajem. Oczekujemy, że szybko
zostanie naprawione drogi oraz
oszacowane szkody, które ponieśli
rolnicy.

Łukasz
Grzegorowski
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Gwiazdy wystąpią w Stęszewie
Mariusz Kalaga, Grzegorz Halama, Dawid Kwiatkowski
oraz zespół Enej wystąpią w czerwcu w Stęszewie, który
zaprasza na „Noc Świętojańską” i Święto Gminy
dostępne będzie miasteczko słowiańskie.
30 czerwca odbędzie się „Święto
Stęszewa”. Na uczestników czeka
wiele atrakcji, a wśród nich występ
kabaretowy Grzegorza Halamy,
koncert Dawida Kwiatkowskiego
oraz zespołu Enej.

Cykl imprez plenerowych w gminie
zakończy Święto
Plonów, które odbędzie się 26 sierpnia

Dawid Kwiatkowski wystąpi
30 czerwca.

Cykl imprez plenerowych w gminie zakończy coroczne Święto Plonów, które odbędzie się 26 sierpnia. Uczestnicy dożynek będą
mogli wysłuchać występów takich
wykonawców jak: Gang Marcela, Ewelina Lisowska oraz Piękni
i Młodzi. Red

Enej.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Gmina Stęszew przygotowała interesującą ofertę imprez plenerowych. W minioną niedzielę z okazji Dnia Dziecka na stadionie KS
Lipno odbył się piknik rodzinny
pt. „Wioska Sportu”. Była okazja
do rozrywki w duchu sportowym
z uwzględnieniem edukacji i rekreacji ruchowej. Każdy, bez względu
na wiek i kondycję ﬁzyczną, mógł
sprawdzić się w sportowych zmaganiach na wesoło. Ponadto były takie
atrakcje jak: malowanie twarzy, modelowanie balonów i wiele innych.
23 czerwca natomiast na plaży
jeziora Lipno odbędzie się „Stęszewska Noc Świętojańska”, która
zakończy się koncertem Mariusza
Kalagi oraz pokazem laserowym.
Przewidziano też konkursy, warsztaty artystyczne i plastyczne, a także
występy uczniów z gminnych przedszkoli i szkół. Wokalne umiejętności zaprezentują również uczniowie
ze szkoły muzycznej „Stara Roszarnia” oraz ogniska muzycznego
„Stęszewskie talenty”. Dla dzieci

Grzegorz Halama.

Mariusz Kalaga.
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I spotkanie NdP przed wyborami

FOT. AGNIESZKA ŁĘCKA – SUCHOLESKI MAGAZYN MIESZKAŃCÓW GMINY

W pałacyku „Pod Lipami” w Swarzędzu na samorządowym podwieczorku spotkali się członkowie
i sympatycy Stowarzyszenia „Niezależni dla Powiatu” (NdP)

Piotr Zalewski – prezes stowarzyszenia, przywitał przybyłych gości, wśród których byli m.in. burmistrz Pobiedzisk Dorota Nowacka
z zastępcą Zbigniewem Zastrożnym, burmistrz Kostrzyna Szymon
Matysek z zastępcą Waldemarem
Biskupskim oraz zastępca burmistrza Swarzędza Grzegorz Taterka.
Przy podwieczorkowym stole zasiedli też radni gmin i powiatu poznańskiego, aby wspólnie porozmawiać
o sukcesach już osiągniętych i zadaniach, jakie powiat poznański będzie realizować w przyszłości. Spora
grupa sympatyków zapewniła o gotowości wsparcia NdP w nadchodzących wyborach samorządowych.

Przewodniczący Klubu Radnych
„Niezależni dla Powiatu” Marek Lis
przedstawił zebranym treść umowy o wspólnej odpowiedzialności
trzech klubów radnych, tj. PO, PSL
i NdP za powiat poznański w obecnej kadencji oraz zapoznał zebranych z szansami rosnącego budżetu

NdP musi być otwarte na wszystkie rozwiązania, aby powiat rozwijał się dla
dobra mieszkańców

i kierunkami realizowanych obecnie
zadań. Burmistrzowie natomiast
mówili o dobrej współpracy z powiatem, wspólnych celach i zadaniach
do wspólnej realizacji w przyszłości.
Uczestnicy spotkania w swoich wypowiedziach przekonywali jak ważną rolę w naszym powiecie sprawuje
NdP. Bardzo miło było zwłaszcza po
wypowiedzi Dominika Górskiego –
członka zarządu Towarzystwa im.
H. Cegielskiego, który zapraszał do
współpracy z tą znaną i prestiżową
instytucją.
Stowarzyszenie „Niezależni dla
Powiatu” potwierdziło chęć kontynuowania swojej działalności
w powiecie poznańskim i rozpoczęło

przygotowania do startu w zbliżających się wyborach samorządowych.
Z treści wypowiedzi wynikało, że
NdP musi być otwarte na wszystkie
rozwiązania, tak aby powiat nadal
rozwijał się bezpiecznie dla dobra
mieszkańców. Podkreślono stale
rosnące poparcie dla „Niezależnych dla Powiatu” (9% w wyborach
2002 r. i prawie 25% w ostatnich,
w 2014 r.) – nie sondażowe, ale rzeczywiście udokumentowane w wynikach wyborów!
Trzeba też zauważyć, że członkowie stowarzyszenia – bezpartyjnego
ruchu niezależnych, pełnią obecnie
bardzo ważne funkcje w powiecie
poznańskim: Piotr Zalewski to czło-

nek zarządu powiatu, Małgorzata
Halber – wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu, Józef Czerniawski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Marek Lis – przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ochrony
Zdrowia, Przemysław Kiejnich – wiceprzewodniczący Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury
oraz Komisji Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, Stanisław Woźniak –
wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego,
Jacek Szeszuła i Dariusz Szmyt –
radni Rady Powiatu Poznańskiego.
Po tym bardzo sympatycznym spotkaniu, uczestnicy już umówili się na
kolejne… Mariusz Frąckowiak
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Starosta ratuje 16 milionów złotych
Ponad 16 mln zł zostaje w budżecie gminy Suchy Las. A wszystko dzięki decyzji starosty poznańskiego,
który nie zgodził się na zmianę klasyﬁkacji części gruntów poligonu Biedrusko na tereny rolne i leśne
i kartograﬁcznego. A to oznacza, że
działamy zgodnie z obowiązującym
prawem i stanem rzeczywistym, jaki
jest obecnie na poligonie.
Przypomnijmy, że sprawa o zmianę klasyﬁkacji gruntów na terenie

Starosta wydał
dwukrotnie decyzję
odmowną.

Jan Grabkowski: –
Jesteśmy jedynym powiatem w kraju, który
podtrzymał decyzję
dotyczącą gruntów
poligonowych
poligonu Biedrusko prowadzona jest w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu od ponad dwóch lat.
Pierwszy wniosek wpłynął w 2015
roku od Skarbu Państwa Lasów
Państwowych Nadleśnictwo Łopuchówko oraz Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu.
Wnioskodawcy wnosili o tak zwaną
zmianę klasyﬁkacji gruntów na rolne, a w części na leśne oraz inne.

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

Mimo odwołania złożonego przez
wojsko oraz nadleśnictwo Łopuchówko, wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograﬁcznego praktycznie w całości zgodził
się z argumentacją starosty. Gdyby
wojsko uzyskało zmianę klasyﬁkacji
poligonowych gruntów, wpłacałoby do gminnej kasy podatek niższy
o 16 milionów złotych. Ale – na
szczęście dla mieszkańców gminy
Suchy Las – tak się nie stało.
– Z naszej wiedzy wynika, że jesteśmy jedynym powiatem w kraju,
który podtrzymał decyzję dotyczącą
gruntów poligonowych – mówi Jan
Grabkowski, starosta poznański.
– Dla wojska byłaby to oczywiście
korzystna sytuacja. Dla mieszkańców – wręcz przeciwnie. Nie dość,
że uciążliwość takiego sąsiedztwa
się nie zmieni, to jeszcze władze Suchego Lasu odczułyby w lokalnym
budżecie znaczny uszczerbek. Zebrane przez nas opinie niezależnych
biegłych oraz cała dokumentacja
w tej sprawie, nie pozwalają mi zająć
innego stanowiska. Co więcej, naszą argumentację uznał wojewódzki
inspektor nadzoru geodezyjnego

W sumie dotyczy to około 5000
hektarów. Starosta wydał dwukrotnie decyzję odmowną.
– Nasze uzasadnienie jest jednoznaczne. Grunty rolne nie mogą
występować na obszarze, który po

zmianie klasyﬁkacji nadal byłyby
wykorzystywany jako czynny poligon. Nie można uprawiać czy prowadzić typowej gospodarki leśnej
na terenie, gdzie odbywają się regularne manewry wojskowe. Wniosek

nadleśnictwa i wojska sprowadza
się do tego, aby drastycznie obniżyć
podatki za korzystanie z gruntów.
W rzeczywistości obszar ten będzie
nadal wykorzystywany na potrzeby
poligonu – mówi Jan Grabkowski,
starosta poznański, który dodaje, że
dostarczony projekt ustalenia klasyﬁkacji nie jest zgodny z obowiązującym Planem Urządzania Lasu dla
Obszaru Poligonu Biedrusko.
Sprawa, w wyniku odwołania
wojska i nadleśnictwa, traﬁła do
wielkopolskiego
wojewódzkiego
inspektora nadzoru geodezyjnego
i kartograﬁcznego, który zobowiązał starostę do zbadania, czy przed
zmianą gruntów nie zachodzi konieczność przeprowadzenia rekultywacji.
Sporządzona opinia w zakresie
rekultywacji jest zbieżna ze stanowiskiem organu I instancji. Starosta nadal podtrzymuje zdanie, że
w pierwszej kolejności należy zakończyć działalność poligonu, aby
w ogóle rozpatrywać, czy obszar ten
należy poddawać rekultywacji i jakiego typu prace należałoby przeprowadzić. KW

Wkrótce
Dni Swarzędza z wieloma atrakcjami
ruszą prace
na Ratajach
Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót na Górnym Tarasie
Rataj od os. Lecha do ronda Żegrze.
Niebawem ruszy kompleksowa
przebudowa tej trasy tramwajowej.
Inwestycja obejmie również modernizację linii od ul. Kórnickiej do
os. Lecha oraz budowę nowego odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii
Lubelskiej. Na jej realizację Poznań
pozyskał ze środków Funduszu
Spójności niemal 57 mln zł.
Spośród czterech złożonych ofert
najkorzystniejszą złożyło krakowskie przedsiębiorstwo ZUE SA,
znane już w Poznaniu m.in. z wykonawstwa przedłużenia trasy PST do
Dworca Zachodniego.
Wybrany wykonawca ponad
dwukilometrowego odcinka między os. Lecha a rondem Żegrze zadeklarował, że na wykonanie prac
będzie potrzebował 14 miesięcy
od momentu podpisania umowy.
To o miesiąc krócej niż pierwotnie
przewidywano.
Za ok. 101,5 mln zł powstanie nie
tylko bardziej trwała i cicha trasa
o nowoczesnych parametrach, ale
też przebudowane i dostosowane do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostaną przystanki.
Przebudowa obejmie również
rondo Żegrze, a także skrzyżowania
ulic Chartowo i Wiatracznej oraz
Żegrze i Bobrzańskiej. JŁ

Przed nami kolejne, trzydniowe
święto – Dni Swarzędza 2018.
Weekend z muzyką, rozrywką,
sportem. Dla wszystkich – wiele
atrakcji. Piknik rodzinny z dziecięcą strefą zabaw, koncerty na scenie
plenerowej, relacja na żywo meczu
Polska – Kolumbia, bogata oferta
gastronomiczna. Dni Swarzędza to
tradycyjnie już największa impreza
sezonu wiosenno – letniego.
Warto zarezerwować czas na
wspólną czerwcową zabawę, na polanie przy ul. Strzeleckiej!
W piątek, 22 czerwca, zapraszamy od 18:00: piknik rodzinny, a następnie wielogodzinny blok koncertowy. Gwiazdy muzyki disco-polo
– zespoły Boys oraz Piękni i Młodzi
ze swoimi największymi przebojami.
Wieczór muzyki klubowej poprowadzi DJ Matys, a zagrają: Peran
van Dijk, C-Bool, Tiddey. Moc wrażeń muzycznych!

Sobota, 23 czerwca – od 14:00
dla młodych wojowników piknik
rodzinny z Osadą Wojów Piastowskich! Od 19:00 na wielkiej scenie –
Mrozu i wreszcie gwiazda polskiego
rocka Agnieszka Chylińska! Potem
już tylko wyśmienita zabawa z DJ
Cez Are Kane.
W niedzielę, 24 czerwca – prawdziwa uczta dla fanów zespołu
Enej, czyli urokliwy folk z pogranicza rocka i popu, z nutą muzyki
kresowej. Pozytywne przesłanie
i dobry nastrój, który, mamy taką
nadzieję, nie opuści nas podczas
meczu Polska – Kolumbia. Transmisja wielkich emocji piłkarskich
w streﬁe kibica to wspólne przeżywanie grupowych rozgrywek mundialu!
Po emocjach sportowych wieczór
zakończy koncert artystki, której
nikomu nie trzeba przedstawiać –
Kayah! Charyzmatyczny głos, niezapomniane teksty. MW

Dni Swarzędza 2018 – imprezy towarzyszące
• 23.06. – Amatorski Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza MiG
Swarzędz – start: godz. 9:00 –
boisko „Orlik” w Bogucinie
• 24.06. – Zawody wędkarskie
o Puchar Burmistrza MiG Swarzędz – start: godz. 6:00 Dolina
Cybiny – łowisko koła wędkarskiego Swarzędz – Zatorze. Zawody
rozgrywane w dwóch kategoriach:
indywidualnej i drużynowej

• 24.06. – V Jubileuszowe
Rekreacyjne Regaty Żeglarskie
im. kpt. Tomasza Adamczyka
– start: godz. 10:00 – przystań
wodna nad Jeziorem Swarzędzkim
• 24.06. – XXVI Rajd Samochodowy Firmy Szpot – start godz.
10:00 – parking przy pływalni
„Wodny Raj” w Swarzędzu –
zapisy: www.rajdy.szpot.pl.
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Czym dla Ciebie jest Europa…
Sukces uczniów z gminy Kórnik w międzynarodowym konkursie „Europejska nagroda młodzieżowa”
dwa lata jest inny, a tegoroczny
brzmiał: „Czym dla Ciebie jest Europa”. Mogły wziąć w nim udział
dzieci, młodzież i dorośli od 6 do
21 roku życia. Zgłaszać można było
prace plastyczne, prace fotograﬁczne i muzyczne, ﬁlmy i prezentacje
na płytach CD i DVD oraz prace pisemne w języku niemieckim.
Uczniowie z gminy Kórnik, podobnie jak dwa lata temu, odnieśli
duży sukces, zwłaszcza w kategorii wiekowej od 6 do 9 lat, w której
I miejsce zajęła klasa IIIc ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Bninie z opiekunem Ireną Żyto, II miejsce zajęła
klasa Ob również ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bninie z opiekunem

Klaudią Regulską, natomiast IV
przyznano Mariannie Pawlak ze
Świetlicy Wiejskiej w Błażejowie,
której opiekunem jest Beata Jefremienko. W kategorii od 10 do 13
lat IV miejsce zajęła również podopieczna świetlicy w Błażejewie
Marta Wlazła. Zwycięzcy otrzymali
nagrody pieniężne.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zapraszamy
do udziału w konkursie za dwa lata.

FOT. MATERIAŁY PROMOCYJNE

6 maja w Biurze Rady w Bninie odbyło się wręczenie nagród uczniom
z gminy Kórnik, nagrodzonym
w międzynarodowym konkursie
„Europejska nagroda młodzieżowa” organizowanym przez burmistrza partnerskiej gminy K nigstein
w Niemczech.
Wręczenia nagród dokonali burmistrz miasta i gminy Kórnik Jerzy
Lechnerowski i przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Kórnik Adam
Lewandowski.
Konkurs organizowany jest co
dwa lata w K nigstein w Niemczech
i adresowany jest dla dzieci i młodzieży z gminy Königstein oraz jej
gmin partnerskich. Jego temat co

Magdalena
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

PROMOCJA

Dąb Niepodległości
Pod Dębem Niepodległości została zakopana kapsuła czasu, do
której włożone zostały listy, zdjęcia
(pendrive, DVD, CD itp.) z przesłaniem w przyszłość od mieszkańców
Koninka oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach i OSP Szczytniki.
– Bardzo dziękuję za udział w naszym wydarzeniu pani Genoweﬁe
Błotnej, panom Stefanowi Jaskule, Krzysztofowi Świerczyńskiemu
z synkiem Bartusiem, Adamowi
Paceniukowi oraz za przygotowania
Janowi Jankowiakowi, Pawłowi Gomule i Monice Sobolewskiej – powiedział sołtys Jacek Schmidt. PS

FOT. MATERIAŁY PROMOCYJNE

Na boisku w Koninku (gmina Kórnik)
19 maja wkopano Dąb Niepodległości
z przesłaniem do przyszłości. Okazją
było 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz wygrana sołtysa wsi Jacka Schmidta w plebiscycie
zorganizowanym przez „Nasz Głos
Poznański” na „Najpopularniejszego
Sołtysa, 2018”, nad którym patronat
honorowy objął starosta poznański
Jan Grabkowski. Uroczystego wkopania drzewka dokonał w jego imieniu
członek zarządu powiatu Piotr Zalewski oraz radny powiatu poznańskiego
Zbigniew Tomaszewski, wiceburmistrz Kórnika Przemysław Pacholski oraz sołtys Jacek Schmidt.

Zasadzili drzewa
aklimatyzują się na nowym miejscu,
podłoże alei zostanie utwardzone
i zamontowana zostanie tabliczka
informacyjna. Wzdłuż ul. Klonowej
w Dachowie zasadzono również 100
lip i 100 klonów. Był to efekt współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa
Wielkopolskiego,
w ramach akcji sadzenia drzew miododajnych. ŁG

FOT. MATERIAŁY PROMOCYJNE

Na Prowencie, przy promenadzie
zasadzono 100 drzew gatunku dąb
szypułkowy „Fastigiata”. Pomysłodawcą wykonawcą zadania był Zakład Doświadczalny PAN w Kórniku
przy współpracy z Urzędem Miasta
i Gminy Kórnik. Nowa alejka, która dzięki temu powstała ma upamiętniać setną rocznicę Powstania
Wielkopolskiego. Gdy drzewa za-
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Dopiewo zaprasza na Dni Gminy
Wieczorem na scenie wystąpią
gwiazdy:
• Ewelina Lisowska – to od kilku
lat jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek pop, której przeboje słyszał niemal każdy – „Nieodporny rozum”, „W stronę słońca”,
czy „Jutra nie będzie” uzyskały łącznie kilkadziesiąt milionów odsłon.
• IRA – to ikona polskiego rocka,
wokalistą grupy jest charyzmatyczny Artur Gadowski, niedawno zespół obchodził 30-lecie działalności,
w okresie tym wylansował mnóstwo
przebojów – „Ona jest ze snu”,
„Wybacz”, „Nie daj mi odejść”,
„Mój dom”, „Londyn 8.15”, „Wiara”, „Nadzieja”, „Miłość” i wiele
innych.
• DJ Adamus – to jedna z najjaśniejszych gwiazd muzyki klubowej,
znany z prowadzenia imprez w najlepszych klubach w Polsce, ale także
z telewizji i radia; wraz z przyjaciółmi z pewnością zamieni plac gminny w Dopiewie w Ibizę. Podczas
„Party & Shhow” DJ Adamusowi
towarzyszyć mu będzie Patrycja
Malinowska i roboty LED. Blok klubowy dopełni Justyna Sawicka z DJ
Robinem.
Festyn wystartuje o godz. 15.
Najmłodszym zostaną udostępnione bezpłatnie dmuchańce. O godz.
16. będzie można pobawić się z bohaterami bajek podczas widowiska
„Bajkowy Świat Disneya”. Jak co
roku nie zabraknie animacji dla
małych i dużych, przygotowanych
przez Stowarzyszenia i Kluby Sportowe. Na placu pojawią się motoro-

Największy plener gminy Dopiewo odbędzie się 16 czerwca. Zapowiada się interesująco!
wery zabytkowe uczestników zlotu
zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Mikrus” z Fiałkowa, a także
„Mobilne Muzeum Powstania Wielkopolskiego” w piętrowym autobusie londyńskim – z wystawą, kustoszem i powstańczą załogą.
Będzie można wziąć udział w zabawach z: piłkarzami GKS Dopiewo, szczypiornistkami UKS „Pantery” Dopiewo, szachistami KS
„Korona” Zakrzewo, wojownikami
„Empi” – Klubu Karate Gminy Dopiewo, miotaczami talerzy „Brave
Beavers”, chórzystami wyposażonymi w bębny z „Bel Canto”.
Nie zabraknie konkursów z nagrodami z „Duetem Miniatura”, pokazów tanecznych egzotycznej Grupy „In Canto” i zespołu „Activus
Taniec i Fitness”, piosenek zaśpiewanych przez „Other Melody”, zagranych przez Orkiestrę Dętą Gminy Dopiewo z Grupą Mażoretek.
Będzie można sprawdzić sobie
stan zdrowia w „Białym miasteczku”, odwiedzić strefę książki i kultury Gminnej Biblioteki Publicznej
i strefę sportu Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Dopiewie.
Zrobić sobie fotkę z DOP i EWO
i porozmawiać o nowościach w Dopiewskim Budżecie Obywatelskim
w streﬁe Urzędu Gminy Dopiewo.
Zapraszamy.

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

FOT. ARCHIWA ARTYSTÓW

NASZ PATRONAT
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REKLAMA

• innowacyjny produkt
• bogaty w kiełki — zawiera ich w składzie aż 4% — orkiszu,
kukurydzy, pszenicy, prosa, czerwonej koniczyny, lucerny, lnu,
soczewicy i grochu
• bogate źródło
witamin i minerałów
takich jak magnez,
fosfor i kwas foliowy
• pełnoziarnisty
• nie zawiera
konserwantów
• dogodny termin
przydatności do
spożycia dzięki
procesowi pasteryzacji
– 5 miesięcy

Chleb
WEGAŃSKI
• innowacyjny produkt
• idealny dla wegan,
wegetarian oraz osób
na diecie wegańskiej
• pieczony bez laktozy
• bez drożdży
• bez konserwantów
• bez produktów pochodzenia zwierzęcego
• pełnoziarnisty i zawiera aż 23% nasion oleistych
• bogaty w kwasy Omega-3 oraz w błonnik
• dogodny termin przydatności do spożycia dzięki procesowi
pasteryzacji – 5 miesięcy

NOWOŚCI BENUS
BURMISTRZ 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 (tj. Dz.U.2018.121 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy
w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości
położonych na terenie gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym tj.
• obręb Strykowo – działki nr 598, 609, 600, 603.
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 8197
149, pokój nr 16.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
informuje, że w 8 czerwca 2018 r. wywiesił w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo
Podgórne, ul. Poznańska 115, oraz na stronie internetowej gminy, do publicznej
wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych
do najmu i dzierżawy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel.(061) 89-59-289.

Umowa partnerska pomiędzy gminą Tarnowo Podgórne
a Kamieńcem Podolskim (Ukraina) została podpisana
9 czerwca w Pałacu Jankowice
Nastąpiło to podczas uroczystej sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. To wydarzenie było jednym
z punktów programu Dni Gminy
Tarnowo Podgórne.
Umowę podpisali wójt Tarnowa
Podgórnego Tadeusz Czajka oraz
zastępca mera Kamieńca Podolskiego Vadim Savchuk. Świadkiem tego
momentu był Vasil Sukach, starosta
rejonu kamienieckiego, były zastępca mera Kamieńca, który wspólnie
z Tadeuszem Czajka rozwijał samorządowe kontakty między parterami.
W uroczystej sesji uczestniczyły także międzynarodowe delegacje z gmin
partnerskich, które zostały zaproszone na Dni Tarnowa Podgórnego.
Sformalizowana w jankowickim
pałacu współpraca gminy Tarnowo
Podgórne z Kamieńcem Podolskim
rozpoczęła się od kontaktów pomiędzy uczniami szkół z tych dwóch regionów. Jej rozszerzenie na szczeblu
samorządowym nastąpiło po spotkaniach delegacji oﬁcjalnych u wspólnych samorządowych partnerów
– w litewskim Ukmerge i łotewskim
Livani. Dziś najważniejszym partnerskim przedsięwzięciem jest organizacja letniego wypoczynku grupy
50 ukraińskich dzieci z opiekunami
w gminie Tarnowo Podgórne.
– Od 2014 roku, co roku, również dzięki wsparciu naszych lokalnych przedsiębiorców, zapewniamy
atrakcyjny program pobytu oraz
prezenty dla naszych małych gości –
mówi wójt Tadeusz Czajka. – Dwukrotnie w tym projekcie uczestniczył
także nasz polski partner – miasto
i gmina Bardo.

FOT. AGNIESZKA RZEŹNIK

Chleb VITA POWER z kiełkami

Do Tarnowa Podgórnego przyjeżdżają dzieci, których rodzice
wyjechali na front wschodni (wiele
z nich to sieroty lub półsieroty. Pobyt w Polsce ma być dla nich czasem
wytchnieniem i dziecięcej zabawy.
Dzieci przyjadą także w tym roku,
w lipcu – zatrzymają się w ośrodku
wypoczynkowym nad Jeziorem Lusowskim, zwiedzą Poznań, pojadą
na całodniowe wycieczki po Wielkopolsce i – co zawsze sprawia najmłodszym wiele radości – spędzą
czas w Parku Wodnym Tarnowskie
Termy.
– W imieniu mieszkańców mojego miasta dziękuję naszym przyjaciołom z Tarnowa Podgórnego za
wsparcie i pomoc, okazywane nam

szczególnie teraz, w tak trudnym
dla mojego kraju czasie – podkreślił
Vadim Savchuk, zastępca mera Kamieńca Podolskiego.
Warto też przypomnieć, że współpraca międzynarodowa między tymi
dwoma samorządami ma również
wymiar kulturalny, np. w VI Międzynarodowego Festiwal Kultur Narodowych w Kamieńcu Podolskim
uczestniczył Zespół Pieśni i Tańca
„Lusowiacy”. Wycieczki mieszkańców do Kamieńca Podolskiego
organizują sołtysi i rady sołeckie
(np. Tarnowa Podgórnego i Przeźmierowa), bo – jak podkreślali
sygnatariusze umowy partnerskiej
– to miasto to miejsce przepełnione
naszą wspólną historią. ARz

Bezpieczniejszy transport dzieci
Gmina Tarnowo Podgórne przekazała ratownikom z Wielkopolskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 5 kompletów Kongooﬁx o łącznej wartości
około 10 tys. zł. System ten – pochodzenia brytyjskiego – umożliwia
bezpieczne przewożenie niemowląt
w bezpośrednim kontakcie z opiekunem. Pozycja, w której rodzic siedzi
przypięty do fotela, a dziecko zostaje przypięte do niego specjalnymi
„szelkami”, podnosi bezpieczeństwo
i komfort transportu obojga.
Szczegóły użytkowania szelek zaprezentowała jedna z obsad karetki
z Wielkopolskiego Pogotowia. Podkreślali, że przekazywane urządzenia
Kangooﬁx bardzo dobrze sprawdzają się podczas akcji ratowniczych.
– Zawsze pozytywnie odpowiadamy na inicjatywy wpływające na
podwyższenie poziomu bezpieczeń-

FOT. MATERIAŁY PROMOCYJNE

NOWOŚCI BENUS

Wschodnie partnerstwo
Tarnowa Podgórnego

stwa nie tylko mieszkańców Gminy,
ale również innych społeczności
– podkreślił obecny na spotkaniu
Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz
Czajka.

Z informacji przekazanych przez
pracowników WSPR wynika, że
poznańskie pogotowie jest pierwszą placówką w kraju stosującą tego
typu urządzenia. UGTP
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Swarzędzka Strefa Kibica

Znacznie taniej
za ścieki w Swarzędzu

Swarzędz zaprasza do wspólnego dopingowania biało-czerwonych podczas mistrzostw świata w piłce nożnej
– Rosja 2018. Swarzędzka Strefa Kibica powstanie na scenie nad Jeziorem Swarzędzkim, przy ul. Kosynierów 1. Tam też zostaną pokazane dwa

Od 6 czerwca mieszkańcy gminy Swarzędz korzystający
z kanalizacji sanitarnej Związku Międzygminnego Puszcza
Zielonka oraz wszyscy odprowadzający ścieki poprzez sieć
spółki Aquanet płacić będą znacznie mniej niż do tej pory
Właśnie zatwierdzona została
nowa, obniżona stawka. Jej wysokość to 7,63 zł netto za 1 metr sześcienny ścieków (do tej pory był to
10,53 zł netto). Nowy cennik obowiązywać ma przez trzy lata – informuje burmistrz Swarzędza Marian
Szkudlarek, pełniący w ZM Puszcza
Zielonka funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.
– Zanim nowe taryfy zatwierdzone zostały przez Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Poznaniu – wspólnie
z przewodniczącym zarządu ZM

PZ Zbigniewem Zastrożnym oraz
członkim zarządu Jackiem Sommerfeldem prowadziliśmy długie,
trudne rozmowy ze spółką Aquanet SA. Dzięki temu możliwa sta-

Nowa stawka to
7,63 zł netto za
1 metr sześcienny
ła się kalkulacja optymalnej – i, co
najważniejsze, obniżonej taryfy za
ścieki dla obszaru naszych gmin –
dodaje Marian Szkudlarek.

Słowa uznania należą się tu również mieszkańcom za niezwłoczne
podłączanie posesji do sieci wybudowanej w ramach wszystkich etapów projektu „Kanalizacja obszaru
Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic”. Dzięki temu
możliwe było osiągnięcie wysokiej
efektywności nowej sieci kanalizacyjnej powstałej w Swarzędzu,
a także Czerwonaku, Murowanej
Goślinie, Pobiedziskach i Skokach.
– A właśnie efektywność inwestycji to koronny argument przy
negocjowaniu stawek – podkreśla
burmistrz Szkudlarek. MW

Spartakiada w Komornikach

FOT. MATERIAŁY PROMOCYJNE

PROMOCJA

W Komornikach odbyła się, już po
raz piętnasty, Spartakiada Młodzieży pod hasłem ,,Młodość ponad
granicami”. W tym roku (23–25
maja) na zaproszenie wójta gminy
Jana Brody do Komornik przybyły
zaprzyjaźnione szkoły z Kamienicy,
Smiżan (Słowacja) oraz Podbrzezia
(Litwa). Każdą reprezentację wspierali wójtowie, dyrektorzy szkół,
radni gmin, a gospodarzy również
uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 2.
24 maja zgodnie z tradycją Spartakiady odbyły się zawody sportowe.
W tym roku wśród konkurencji znalazły się: piłka siatkowa dla dziewcząt, piłka nożna dla chłopców oraz
dla 10-osobowych zespołów ( 5
chłopców i 5 dziewczynek) tor przeszkód oraz sztafeta lekkoatletyczna.
Dużo emocji budziła także konkurencja VIP, która w tym roku polegała na drużynowym pokonaniu 1
km na ergometrach wioślarskich.

Drużyna składała się z jednego reprezentanta gminy, jednego opiekuna, jednej dziewczynki i jednego
chłopca. Każdy miał do pokonania
250 metrowy odcinek po czym
następowała zamiana miejsc. Najszybsi na mecie byli reprezentanci
Smiżan, następnie Komornik, Podbrzezia i Kamienicy.
W klasyﬁkacji generalnej, po
podliczeniu punktów ze wszystkich konkurencji, na najwyższym
stopniu podium stanęli gospodarze – Komorniki. Drugie miejsce
przypadło naszym rodakom z Litwy,
trzecie wywalczyli Słowacy, a czwarte Kamienica. Ogromne brawa należą się zespołowi z Komornik, który
od pierwszych do ostatnich minut
prezentował bardzo wysoki poziom
nie tylko na boisku ale również
poza nim. Ten upalny i pełen emocji dzień zakończył się uroczystym
wręczeniem medali i pucharów,
a następnie wspólną dyskoteką.

W piątek, w ramach integracji
oraz regeneracji sił po wyczerpujących zawodach, wszystkie drużyny
wyruszyły do Poznania na Stary
Rynek, a następnie do Term Tarnowskich.
Dzień Turystyczny zakończył się
po południu pożegnaniem zespołów, wymianą kontaktów i uścisków
oraz zapewnieniem, że za rok spotkamy się znowu, tym razem w Kamienicy.
Gminę Komorniki reprezentowali: Joanna Kliks, Martyna Peksa, Marta Kuster, Agata Kurczaba,Laura Andrzejewska, Joanna
Kiełczewska, Kinga Brych, Daria
Sobieralska, Julianna Olejniczak,
Hanna Pieśniewska, Kasper Sobieralski, Adam Polechoński, Łukasz
Wojciechowski, Dawid Mielczarek,
Dawid Kurasz, Konstanty Łukasiewicz, Marek Bielecki,Mateusz Mączyński, Mateusz Wieczorek, Jan
Anioła. Red

13
mecze Polaków: 19 czerwca o godz.
17 Polska – Senegal i 28 czerwca
o godz. 16 Polska – Japonia. Mecz
Polska – Kolumbia będzie transmitowany 24 czerwca o godz. 20 na polanie przy ul. Strzeleckiej, w trakcie
tegorocznych Dni Swarzędza. Red
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Ósmy raz koronowano w Dąbrówce
Rozmowa z Marcinem Napierałą – pomysłodawcą i dyrektorem „Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki”

PROMOCJA

– Osiem lat temu niewiele było biegów terenowych. W dalszym ciągu
dominują zawody uliczne. Korona
Dąbrówki w 100% przebiega po
leśnych duktach. Ale klimat tworzą
uczestnicy. Nasze zawody łączą pokolenia. Pojawił się u nas model rodziny
startującej w „Koronie Dąbrówki”.
Pierwsze biegną dzieci, później ich
rodzice, a w marszu nordic walking
dziadkowie. Już od godz. 10.00 odbywają się biegi dziecięce, w których
wziąć mogą udział nawet 2-latki. To
świetna zabawa dla rodziców i wiele
radości dla dzieci. O godz. 12.00 ma
miejsce start biegu głównego, a zaraz

po nim marszu nordic walking. To
nasz wkład w sportowe wychowanie
dzieci. Idealnie. Charakter biegu tworzą również moi współpracownicy.
Wszyscy traktujemy bieg jak „nasze
dziecko”. W dniu biegu wszyscy dają
z siebie 100%. Zebraliśmy nawet grupę wolontariuszy, którzy są z nami od
kilku lat, strażacy OSP z Zakrzewa,
Palędzia i Dopiewa, Straż Gminna,
policja – na nich również możemy
liczyć.
Rekordy, nagrody, rywalizacja.
Czy o to tu chodzi?
– Absolutnie nie. Dla nas ważnym
wskaźnikiem jest udział procentowy
mieszkańców gminy Dopiewo. Ten
w stosunku do pierwszej edycji mocno się zwiększył i obecnie kształtuje

się na poziomie blisko 50%. Rekordy
są, bo zawsze ktoś wygrywa i ktoś od
kogoś jest lepszy. Nagrody – owszem,
dużo, ale z reguły rzeczowe. Nie
fundujemy nagród pieniężnych, które
często można wygrać w innych biegach. Tu chodzi o rekreację i świetną
zabawę w upalne niedziele..
Macie szczęście do pogody.
– Nie wiem jak to się dzieje, ale od
8 lat ostatnia niedziela maja jest
słoneczna, często upalna. To dajemy uczestnikom w pakiecie.
Jak ocenia Pan tegoroczną edycję.
– Dopracowaliśmy kolejne drobiazgi organizacyjne. Staramy się,
aby uczestnicy na trasie czuli się
bezpiecznie, klimatycznie i niczego
im nie zabrakło, a w streﬁe ﬁnischera czekała na nich zasłużona
satysfakcja.
Do kogo w tym roku uśmiechnęło
się szczęście?
– Zwycięzcą biegu głównego tegorocznej edycji został Piotr Tomczyk

z Poznania z czasem 00:37:59, drugi
na mecie zameldował się mieszkaniec naszej gminy – Piotr Majek
(00:38:18), sekundę później dobiegł
kolejny reprezentant gminy Dopiewo
– Łukasz Ludwiczak ze Skórzewa
(00:38:19). Wśród pań pierwsza do
mety dobiegła Patrycja Talar z Pobiedzisk (00:39:51), druga była Agata
Świątek z Opalenicy (00:43:58), trzecie miejsce zajęła Iwona Zydorczak
z Poznania (00:45:55). W marszu
Nordic Walking, niezmiennie od
2011 roku, zwyciężył Ireneusz Lubiatowski z Gubina (00:45:43), drugi na
mecie był Roman Woroch – pracownik GOSiR w Dopiewie (0:45:45),
któremu w tym roku zabrakło
zaledwie 2 sekund do zwycięzcy.
Trzecie miejsce zajął Sebastian
Rajewski z Piły (00:45:47). Najlepszą
kobietą okazała się Agnieszka Mielecka z Gąsawy (00:49:57), drugie
miejsce należało do Agaty Kasprzyk
z Poznania (00:52:28), natomiast
trzecie do Agnieszki Berger z Gubina
(00:53:47).
Jakie są Pana dalsze plany związane z biegiem?
– Będziemy podtrzymywać charakter biegu – dawać satysfakcję
startującym, doceniać tych, którzy
startują corocznie. Wójt gminy
Adrian Napierała i radni dostrzegają korzyści dla społeczności płynące
z organizacji tego wydarzenia.
Bez wsparcia ze strony samorządu
i zgody Nadleśnictwa Konstantynowo, które jest właścicielem lasu,
nie moglibyśmy zorganizować tych
zawodów. Chcemy podtrzymywać
dobrą współpracę, ze współorganizatorem biegu – z Linea Developer
i ze wszystkimi partnerami, na
których corocznie możemy liczyć.
Rozmawiał Tomasz Woźniak

Aktywni urzędnicy
Drużynę w „Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki” wystawił Urząd Gminy Dopiewo. W marszu z kijkami na
7,5 km wzięło udział aż 10 urzędniczek, natomiast w biegu głównym
na 10 km pobiegło 3 urzędników.
Najwyżej sklasyﬁkowana z tej grupy została Katarzyna Leśniczak,
która wmaszerowała na 3 stopień
podium kategorii K20. Znakiem
rozpoznawczym urzędowej drużyny był słoneczny kolor koszulek,
z przesłaniem. Chodziarki maszero-

wały z dwoma hasłami – z przodu Tshirtu widniał napis „Urząd chodzi
jak w zegarku”, a na plecach deklaracja; „Za rok pobiegnę!”. Przesłaniem biegających urzędników było
reﬂeksyjne stwierdzenie: „Urzędnik
też człowiek”. Jeśli panie wywiążą
się z deklaracji, urzędowi biegacze
mają szansę stać się najliczniejszą
drużyną biegową „IX Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki”, który odbędzie się w ostatnią niedzielę maja
2019 r. Adam Mendrala

FOT. ADRIANNA KOSTECKA

– Zwiększyło się zainteresowanie
naszym wydarzeniem, które na
stałe wpisało się w obraz gminy
Dopiewo. Mamy większy bagaż
doświadczeń i w związku z tym
możemy zaoferować uczestnikom
dobrą organizację i profesjonalne
podejście. Wzrosła aktywność
mieszkańców gminy Dopiewo.
Wiele osób, nie tylko z okolicznych
gmin i Poznania, wpisuje naszą
imprezę w swój sportowy kalendarz
i rezerwuje ostatnią niedzielę maja
na koronację w Dąbrówce.

Zawodnicy doceniają niepowtarzalny charakter wydarzenia, który sprawia, że wracają do niego nie
tylko wspomnieniami. Dlaczego?

FOT. MACIEJ NOWACZYK

To ósma edycja „Biegu o Koronę
Księżnej Dąbrówki”, odbywającego się od początku pod patronatem „Naszego Głosu Poznańskiego”. Co się zmieniło w stosunku
do pierwszej z 2011 roku?
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Tarnowskie Termy najlepsze!

FOT. TOMASZ SIKORSKI

Świętowanie trzech lat działalności termalnego aquaparku w Tarnowie Podgórnym uwieńczył puchar
Starosty Poznańskiego za najlepszy obiekt rekreacyjny w powiecie

Puchar Starosty Poznańskiego za najlepszy obiekt rekreacyjny odebrała prezes Tarnowskich Term Anita Stellmaszyk.
W pilotażowej edycji Certyﬁkacji
Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego wzięło udział 41 obiektów, spośród których 32 otrzymały
tytuł Rekomendowanej Atrakcji
Turystycznej. Celem projektu, zorganizowanego przez Poznańską
Lokalną Organizację Turystyczną
we współpracy z powiatem poznańskim, jest systematyczne podnoszenie standardu oferty turystycznej
aglomeracji poznańskiej. Aby otrzymać certyﬁkat atrakcje turystyczne
musiały wykazać się odpowiednim
standardem w zakresie wyposażenia,
dostępności, oferty i działań promocyjnych. Tarnowskie Termy najlepiej
spełniają wysoko postawione wymagania o czym świadczy coraz większe
grono amatorów rekreacji wodnej.
– Już w drugim roku działania
odwiedził nas milionowy klient,
a w pierwszy weekend czerwca pobiliśmy rekord frekwencji, który
padł z okazji specjalnej promocyjnej
oferty w Dniu Dziecka – mówi Anita
Stellmaszyk, prezes Zarządu Tarnowskich Term. – To duże wyzwanie
obsłużyć w jednym dniu niemal trzy
tysiące osób. Cały czas pracujemy
nad tym, aby tworzyć fajne miejsce
zabawy, z którego wychodzi się odprężonym i chętnie znowu wraca.
Jestem związana z Termami Tarnowskimi od samego początku: praca
na projektem, budowa, organizacja
zespołu i w końcu eksploatacja. Na
każdym etapie powstawały interesujące pomysły, które z powodzeniem
realizowaliśmy. Staramy się obserwować co najbardziej lubią klienci,
co sprzyja dobrej atmosferze i tak
organizować ich pobyt, aby było jak
najlepiej. Pomimo, że to duży obiekt

z całym pakietem różnych usług
słyszy się opinie, że jest miło, kameralnie i o to właśnie nam chodzi!
Działamy w otoczeniu przyjaznej
gminy otwartej na potrzeby swoich mieszkańców. Myślę, że mam
najbardziej zgrany i zaangażowany
zespół, który swoją pracę w dużej
mierze traktuje jako pasję i powołanie. Udało nam się stworzyć własną
Akademię Pływania, którą co tydzień
odwiedza prawie 1300 dzieci i dorosłych, a także bobasów od trzeciego
miesiąca życia. Organizujemy naukę
pływania dla wszystkich szkół gminnych. Stworzyliśmy przepiękną strefę saun. Krok po kroku propagując
,,Poprawną Kulturę Saunowania”
możemy pochwalić się stałym gronem bywalców, dla których pokazy
naszych saunamistrzów to już najwyższy krajowy poziom.
W Tarnowskich Termach działają
klub ﬁtness, przychodnia medyczna,
są usługi masażu i biorezonas. Klienci chwalą dobre jedzenie zarówno
w restauracji samoobsługowej jak
i na wyspie kawiarni pierwszego
piętra. Można tu zorganizować przyjęcie, konferencję, zagrać w bilard…
A to wszystko z basenami gorącej
termalnej wody, strefą zabaw dla najmłodszych, piaszczystą plażą palmami, gejzerami, zjeżdżalniami – czego
można chcieć więcej? To wszystko
właśnie składa się na sukces, którym
jest Puchar Starosty Poznańskiego
za najlepszy obiekt rekreacyjny!
– Zapraszamy w nasze progi,
zapraszamy do Term w Tarnowie
Podgórnym! – zachęca prezes Anita Stellmaszyk. Więcej o atrakcjach
obiektu można przeczytać nawww.
tarnowskie-termy.pl. Red

Klienci chwalą, że na obiekcie jest miło i kameralnie.

Tarnowskie Termy spełniają wysoko postawione wymagania.

Wypoczywać można m.in. na zewnętrznej plaży.
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Bieg Lwa w tropikalnej aurze
Zawodom towarzyszył wielowymiarowy piknik rodzinny z biegami dzieci na czele, a także ciekawe zawody
– pokazowy bieg na 100 m z udziałem czołowych polskich sprinterów –
Sprint Novol oraz rywalizacja drwali
– Lion’s Trophy.
Główna rywalizacja odbyła się na
dystansie półmaratonu. Z tropikalną
aurą najlepiej poradził sobie Kenijczyk Cosmas Kyeva, który uzyskał
czas 1:04:55. – Oczywiście jestem
szczęśliwy, bo zwyciężyłem, ale czas
nie jest za dobry ze względu na pogodę. Trasa jest dobra i szybka, ale
pogoda zła – podkreślił na mecie
zwycięzca. – Przez 10 km biegliśmy
w grupie, po 10. km postanowiłem
zerwać tempo, ruszył ze mną Abel
Rop, ale od 14. kilometra biegłem
już sam.
Drugą lokatę wywalczył wspomniany Abel Kibet Rop, a trzeci był
Polak – Marcin Chabowski.
Wśród pań najlepszą okazała się
Agnieszka Gortel-Maciuk: – Nie
spodziewałam się wygranej, ponieREKLAMA

waż rywalki były znakomite, a ja nie
przygotowywałam się pod półmaraton w ostatnim czasie. Mimo to, udało mi się uzyskać najlepszy wynik na
tym dystansie w tym roku. Warunki
nie były łatwe, więc tym bardziej się
cieszę – podkreśliła czterokrotna mistrzyni Polski w biegu półmaratońskim. – Biegłam w grupie z innymi
zawodniczkami i kolegą Arturem
Kernem, który był dzisiaj naszym
pacemakerem. To on przed startem
namawiał nas, żebyśmy zaczęły wolno, bo jest bardzo ciepło, dalej dostosowywał tempo do nas, a kiedy już
dziewczyny się odłączyły i biegliśmy
we dwójkę, motywował mnie. Nie
ukrywam, że czułam presję kolejnej zawodniczki, bo trzymała się na
przysłowiowym „ogonie”, dlatego
na ostatniej prostej mimo, że kompletnie nie miałam już siły, starałam
się przyspieszyć.
Czas Agnieszki to 1:15:24. Kolejna zawodniczka – Ukrainka Oleksandra Shafar – przybiegła na metę
z 27-sekundową stratą, a trzecia

była Kenijka Christine Moraa Oigo
– 1:16:26.
Bieg towarzyszący – Pogoń za
Lwem po raz pierwszy odbył się na
dystansie 10 km. Zdecydowane zwycięstwo odniósł rekordzista Polski
w maratonie – Henryk Szost. Jego
wynik to 30:45. – Dzisiaj zacząłem
ambitnie, po 2:55 pierwsze trzy kilometry, ale później temperatura odbierała moc, zacząłem się odwadniać,
nogi się usztywniały, nie było luzu,
który pozwalałby na szybkie bieganie.
Druga sprawa to brak rywali, w zasadzie od pierwszego kilometra biegłem sam i musiałem się dodatkowo
motywować, by napierać na wynik,
a słońce i dość mocne powiewy wiatru
odbierały energię – relacjonuje Henryk Szost, rekordzista Polski w maratonie.
Drugie miejsce zajął Paweł Ochal
(31:54), a trzecie – Bartosz Majorczyk (33:23).
Najszybszą zawodniczką dystansu
10 km została Dominika Stelmach.
– To jest fantastyczna impreza, je-

stem tutaj drugi raz i podobnie, jak
za pierwszym razem, wszystko co
tutaj wokół biegu zostało przygotowane naprawdę robi wrażenie. Poza
tym nie wiem, czy jest drugi taki bieg
w Polsce, gdzie cała miejscowość
uczestniczy w imprezie i tak bardzo
się angażuje – podsumowała Dominika Stelmach, zwyciężczyni Wings
For Life World Run w Pretorii. Czas
Dominiki to 37:29.
Jako druga na metę dotarła Weronika Hendzielska (40:38), a trzecią
lokatę wywalczyła Sylwia Nawrocka
(43:29).
Jak co roku mieszkańcy Tarnowa
Podgórnego spisali się na medal. Kurtyny wodne, domowe punkty odżywcze, transparenty – cała miejscowość
żyła biegiem, co podkreślało na mecie
wielu zawodników.
Po raz pierwszy zorganizowano
bieg pokazowy na 100 m – Setkę NOVOL. Na starcie stanęli: Eryk Hampel, Krzysztof Grześkowiak, Dariusz
Kuć, Kamil Masztak, Remigiusz Olszewski i Grzegorz Zimniewicz. Zwy-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

NASZ PATRONAT 3 czerwca w Tarnowie Podgórnym odbyła się siódma już edycja
Biegu Lwa. Impreza przyciągnęła ok. 1600 zawodników w biegach na 21 i 10 km,
a wśród nich takich biegaczy jak Henryk Szost
cięzcą okazał się Remigiusz Olszewski, który 100 m pokonał w 10,42.
Podczas niedzielnej imprezy odbyły
się także zawody dla dzieci i młodzieży – Bieg Lwiątek, w którym w sześciu kategoriach wiekowych pobiegło
niemal 1000 uczestników! Były także
sztafety rodzinne na dystansie 3x400
m, a także Sztafety Szkolne i Firmowe, które rywalizowały na trasie półmaratońskiej.
Warto podkreślić, że Bieg Lwa to
także kilkadziesiąt atrakcji zorganizowanych na EXPO Lwa, które dzieli
się na różne strefy, m.in. sportu, artystyczne, zdrowia, relaksu.
Mnóstwo emocji towarzyszyło zawodom drwali – Lion’s Trophy, a także
przejażdżkom na torze offroad – na
kładach Polaris. Dopełnieniem imprezy
był koncert zespoły Brodacze Live Act,
który trwał w trakcie zawodów i dodawał biegaczom energii na ostatniej prostej oraz Zlot Food Tracków z pysznymi
przekąskami. Wydarzenie jest współﬁnansowane przez gminę Tarnowo Podgórne. Justyna Grzywaczewska

