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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!

Pływanie Pływanie 
przepisem przepisem 
na zdrowiena zdrowie

W ostatnim czasie bardzo popularne W ostatnim czasie bardzo popularne 
stało się pływanie, które bardzo dobrze stało się pływanie, które bardzo dobrze 
wpływa na nasze samopoczucie. Temu wpływa na nasze samopoczucie. Temu 
trendowi sprzyja także powstanie wielu trendowi sprzyja także powstanie wielu 

pięknych obiektówpięknych obiektów STR. 3STR. 3
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Dr Jan Kulczyk – Hipolit Cegielski Naszych czasów 

Kalendarium

7 sierpnia
PIĄTEK 
• Tego dnia w Poznaniu rozpocz-
nie się Transatlantyk Festival, 
który potrwa do 14 sierpnia.

9 sierpnia
NIEDZIELA
• Druga edycja Zapuść Żurawia 
na Soundrive Fest odbędzie się 
9 sierpnia w poznańskim Kon-
tenerART. O godz. 20.30 zagra 
Daniel Spaleniak, artysta który 
gościł na ubiegłorocznej edycji 
Soundrive Fest. Wstęp wolny. 
Oprócz wrażeń muzycznych, 
uczestnicy będą mogli zrobić 
sobie wyjątkowe zdjęcie-pocz-
tówkę na tle Żurawi, umiesz-
czonych w najbardziej znanych 
zakątkach świata. Pocztówki 
stoczniowe, zaprojektowane 
przez Jarosława Świerczka, to 
12 dowcipnych obrazów, pre-
zentujących m.in. żurawie stocz-
niowe przy Sfi nksie, unoszące 
fi gury na Wyspie Wielkanocnej, 
remontujące Koloseum, usta-
wione jak na paradzie na Placu 
Czerwonym w Moskwie. 

15 sierpnia
SOBOTA
• VIII edycja festiwalu Akademia 
Gitary odbędzie się między 14 
sierpnia a 6 września. Roz-
pocznie ją wyjątkowy koncert 
inauguracyjny, podczas którego 
na scenie spotkają się francuski 
wirtuoz akordeonu Richard 
Galliano, wybitny gitarzysta kla-
syczny Łukasz Kuropaczewski 
oraz orkiestra Teatru Muzycz-
nego pod batutą Krzesimira 
Dębskiego. Podczas inauguracji 
będzie miała miejsce polska 
premiera kompozycji Petit 
Concerto autorstwa Aleksandra 
Tansmana. 

29 sierpnia 
SOBOTA
• Na poznańskim INEA 
Stadionie odbędzie się festiwal 
muzyki hip-hop Kochana Pol-
sko. Wydarzenie wpisane jest 
w obchody 1050-tej rocznicy 
Chrztu Polski, a celem koncertu 
– jak podkreślają organizatorzy 
– jest promocja pozytywnego, 
inteligentnego i nowoczesnego 
patriotyzmu. Zaprezentują się 
najciekawsi wykonawcy hip-
hopu w Polsce, m.in.: W.E.N.A, 
Pokahontaz, Kaczor, Juras.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Wiadomość o śmierci dr. Jana 
Kulczyka była dla mnie szokiem. 
Kiedy rozmawialiśmy 25 paździer-
nika, w Sali Białej Urzędu Miasta po 
wręczeniu Jemu statuetki Złotego 
Hipolita, nawet przez moment nie 
pomyślałem, że to ostatnie takie 
spotkanie. Wszak tryskała z Niego 
energia, serdeczny uśmiech nie 
schodził z twarzy…

– Newton siedział pod jabłonią, 
gdy spadające na jego głowę jabłko 
uświadomiło mu, że upadek ciał 
na Ziemię i ruch ciał niebieskich są 

powodowane tą samą siłą – grawitacją 
– mówił wtedy Jan Kulczyk. – Naj-
lepiej jest, gdy jabłko spada najbliżej 
jabłoni, a jeszcze lepiej byłoby, gdyby 
nią była Wielkopolska. Polska to dziś 
już nie tylko kraj między Wisłą, Wartą 
i Odrą, ale cały świat. Polska może być 
liderem i ma prawo być szczęśliwa. 
Sukces, to nie to co było, ale ciągła 
praca wbrew przeciwnościom.

Słowa te pokazują osobowość i pa-
triotyzm dr. Jana Kulczyka – śmiem 
stwierdzić, że to Hipolit Cegielski 
naszych czasów. Jako członek 

Prezydium Towarzystwa im. H. Ce-
gielskiego i Kapituły przyznającej 
Złote Hipolity osobom, które trwale 
zapisały się w świadomości społecz-
nej poprzez propagowanie postaw 
patriotycznych, szacunku do wartości 
pozytywistycznych i pracy orga-
nicznej, w tym smutnym momencie 
cieszę się, że zdążyliśmy uhonorować 
i podziękować dr. Janowi Kulczyko-
wi. On pokazał, że mimo osiągniecia 
gigantycznego sukcesu można być 
wiernym ideom pracy organicznej 
i być normalnym człowiekiem… 

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

„Sukces, to nie 
to co było, ale 
ciągła praca” 

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; os. J.III Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823-57-81, piatkowo@
skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia
Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo • Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania
i skracania. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. • Aktualności z powiatu i ogłoszenia w internecie na stronie: www.naszglospoznanski.pl

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

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

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

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

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

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

17 VIII
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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Uprawianie sportu niesie z sobą 
same korzyści. Jest to doskonały 
sposób zarówno na poprawę zdro-
wia, kształtowanie pięknej fi gury 
oraz spędzanie wolnego czasu. Re-
gularne „zażywanie ruchu” przede 
wszystkim pozytywnie oddziałuje 
na nasz nastrój oraz na polepszenie 
funkcjonowania umysłu. Co waż-
ne – podczas ćwiczeń wydziela się 
wysoki poziom serotoniny odpo-
wiedzialnej za poczucie szczęścia. 
Zmniejsza ona ryzyko zachorowa-
nia na depresję i inne zaburzenia 
nastroju.

Każdy miłośnik sportu wie, że aby 
móc czerpać z ćwiczeń przyjemność 
i relaks, trzeba odpowiednio dobrać 
dla siebie rodzaj uprawianego spor-
tu – o tym z kolei w głównej mierze 
decydują nasze upodobania i wa-
runki fi zyczne. W ostatnim czasie 
bardzo popularne stało się pływa-
nie. Kiedyś niedoceniane, dziś ma 
wielu swoich zwolenników. Temu 
trendowi sprzyja także powstanie 
wielu pięknych obiektów.

Zalety pływania
Kto pływa, ten wie, że ten wła-

śnie sport ma bardzo pozytywny 
wpływ na zdrowie. Uprawiany 
w regularnych odstępach czasu 
poprawia ogólny stan organizmu, 
w tym: pracę układu oddechowego 
i krążenie, a także usprawnia prze-
mianę materii. Kształtuje też mię-
śnie kręgosłupa – jest idealny dla 
osób mających problemy z postawą 
oraz dla wszystkich mających pro-
blemy z nadwagą. To jednak tylko 
jedne z wielu zalet tej dyscypliny 
sportu. Warto podkreślić, że pły-
wanie przede wszystkim daje dużą 
satysfakcję i jest przeznaczone dla 
wszystkich bez względu na wiek 
i poziom aktywności fi zycznej – bo 
pływać mogą także osoby, które do-
piero zaczynają trenować.

Jeśli często mamy problemy ze 
zdrowiem – jesteśmy podatni na 
przeziębienia – pływanie jest najlep-
szym sposobem na uodpornienie się 
i zahartowanie ciała. Gdy ruszamy 
się w wodzie, krew w naszych orga-
nizmach lepiej krąży, a wszystkie 
komórki nerwowe są dzięki temu do-
tlenione. Aby jednak czerpać z pływa-
nia prawdziwą przyjemność, należy 
dobrze nauczyć się tej umiejętności.

Kiedy i gdzie rozpocząć naukę
Naukę pływania można rozpocząć 

w każdym wieku, sport ten przezna-
czony jest zarówno dla osób star-
szych jak i dla małych dzieci. Nie-
stety, nauka pływania dla niemowląt 
jest ciągle w naszym kraju mało po-
pularna, a wielu rodziców po prostu 
obawia się, że wizyty na basenie mo-
głyby wyrządzić szkodę ich dziecku. 
Pływanie niemowląt niesie z sobą 
jednak wiele zalet: stymuluje rozwój 
ruchowy, wspomaga koordynację 
ruchową, poprawia odporność, a co 

najważniejsze jest dla dziecka nie-
zapomnianą przygodą oraz zabawą. 
Kiedy już zdecydujemy, że chcemy, 
aby nasze dziecko pływało, powin-
niśmy w sposób szczególny wybrać 
odpowiedni do tego obiekt.

Jak wiadomo, wiele osób uczy 
się pływać w różnych miejscach, 
czasami również tych, które nie są 
w sposób szczególny do tego przy-
gotowane – w jeziorach, stawach, 
czy też na wakacjach w basenach 
hotelowych. Często uczą nas osoby, 
które tak naprawdę niewiele wiedzą 
o tym jak powinna wyglądać lekcja 
pływania. Dlatego najlepiej, gdy 
zaczniemy naukę w miejscach do 
tego specjalnie przystosowanych 
oraz pod okiem wykwalifi kowanych 
instruktorów – taka nauka będzie 
na pewno bezpieczna, skuteczna 
i szybka.

Naucz się pływać już dziś!
Jednym z ciekawszych miejsc 

w Wielkopolsce, do których warto 
udać się w celu nauki pływania jest 
kompleks basenowo-rekreacyjny 

znajdujący się w gminie Tarnowo 
Podgórne obok Poznania – Tarnow-
skie Termy. W ofercie aquaparku 
znajdziemy wiele różnych propo-
zycji dotyczących nauki pływania, 
w tym zajęcia dla najmłodszych i se-
niorów. Wszystkie lekcje w wodzie 
realizowane są na różnych pozio-
mach zaawansowania. Na przykład 
niemowlaki na początku oswajają 
się z wodą, a następnie uczą się pod-
stawowych umiejętności porusza-
nia w niej.

– Przygotowanie do środowiska 
wodnego polega u nas na wykorzy-
staniu gier i zabaw oraz prostych 
ćwiczeń oddechowych, w taki spo-
sób, by dziecko szybko i bezproble-
mowo przełamało lęk przed wodą 
– podkreśla dr Krzysztof Pietrusik. 
W trosce o komfort, zajęcia z ma-
łymi dziećmi odbywają się w towa-

rzystwie rodziców, co wpływa na 
rozwijanie więzi między rodzicem 
a niemowlakiem. 

Większość kompleksów baseno-
wych prowadzi własne szkółki pły-
wackie pod okiem doświadczonej 
i wykwalifi kowanej kadry.

W Tarnowskich Termach, na 
pływalni Octopus w Suchym Le-
sie czy w Kórnickiej Oazie może-
my uczyć się pływać w grupie lub 
indywidualnie – wybór zależy od 
nas. Obojętnie jednak, jaką opcję 
wybierzemy, czeka tam na nas wy-
kwalifi kowany trener lub instruk-
tor, specjalistyczny sprzęt do nauki 
pływania oraz profesjonalnie przy-
gotowany program.

Naprawdę warto, opanować pod-
stawowe zasady pływackie, aby bez-
piecznie spędzać swój wolny czas 
nad wodą. AM 

TEMAT TYGODNIA

Pływanie przepisem na zdrowie
Każdy wie, że sport to zdrowie. Kiedy poziom aktywności fi zycznej wzrasta – dotleniamy organizm, 
kształtujemy sylwetkę oraz poprawiamy koordynację ruchową. Jedną z dyscyplin sportowych, która bardzo 
dobrze wpływa na nasze samopoczucie jest pływanie, dlatego powinniśmy je trenować już od najmłodszych lat
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• Tarnowskie Termy, pływalnia 
Octopus w Suchym Lesie oraz 
aquapark Oaza w Kórniku 
zapraszają do nauki i treningu 
pływania! W sobotę 15 sierpnia 
odbędą się bezpłatne zajęcia 
pływackie we wszystkich kate-
goriach wiekowych! Szczegóły 
i zapisy telefonicznie w biurach 
wszystkich pływalni.

Bezpłatne zajęcia 
pływackie 
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REKLAMA

Mówił wtedy o tylu swoich planach 
– nie tylko biznesowych, ale i pry-
watnych; jak zawsze szczerze lecz 
z odrobiną dystansu. I pewnie to on 
właśnie sprawiał, że w życiu zawo-
dowym osiągał tak wiele sukcesów. 
Dane nam było nie raz współpra-
cować. Dlatego z tym większym 
smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci dr. Jana Kulczyka. 

Zmarł w nocy, z wtorku, 28 lipca, 
na środę, 29 lipca, w wyniku powi-
kłań pooperacyjnych, w wieku 65 
lat, w Wiedniu.

Towarzystwo im. Hipolita Cegiel-
skiego żegna dr Jana Kulczyka jako 
wybitnego orędownika pracy orga-
nicznej, wspaniałego Przyjaciela 
naszego Towarzystwa wspierające-
go wiele, realizowanych przez nas 
projektów obywatelskich na rzecz 
społeczeństwa, a zwłaszcza na rzecz 
młodego pokolenia Polaków.

Dr Jan Kulczyk był Członkiem 
Honorowym Towarzystwa im. Hi-
polita Cegielskiego, Pierwszym 
Liderem Pracy Organicznej 2002, 
Laureatem Srebrnego Medalu La-
bor Omnia Vincit i Godności Wybit-
na Osobistość Pracy Organicznej, 
Laureatem Honorowej Nagrody 
Złotego Hipolita 2014. 

Dr Jan Kulczyk urodził się 24 
czerwca 1950 roku w Bydgoszczy. 

W 1981 roku założył polonijną fi r-
mę handlową Interkulpol. Było to 
jedno z pierwszych przedsiębiorstw 
zagranicznych, które powstały 
w Polsce po II wojnie światowej. 
W latach 80-tych, wraz ze swo-
im ojcem Henrykiem, zasiadał we 
władzach Polsko-Polonijnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej Inter-Pol-
com. W 1988 roku został ofi cjalnym 
dealerem Volkswagena w Polsce. 
W 1991 roku zarejestrował spół-
kę Kulczyk Holding, która w 1993 
roku stała się spółką akcyjną. Był 
Przewodniczącym Rady Nadzor-
czej Kulczyk Holding. Biznesmen 
inwestował w takich branżach jak 
m.in.: energetyka, ropa naftowa 
i gaz, infrastruktura, nierucho-
mości. Jego Kulczyk Investments 
stworzyło pierwszą polską prywatną 
grupę energetyczną o zasięgu mię-
dzynarodowym. Dr Jan Kulczyk był 
współzałożycielem Polskiej Rady 
Biznesu. Dwukrotnie sprawował 
w niej funkcję Prezesa. Należał do 
grona założycieli Polsko-Niemiec-
kiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
Był jednym z najbardziej aktywnych 
na arenie międzynarodowej pol-
skich ludzi biznesu. Działał aktyw-
nie w Europie, Afryce, Ameryce Po-
łudniowej. W rankingu „Forbesa” 
zajął pierwsze miejsce na liście 100 

najbogatszych Polaków 2015. Uwa-
żany jest za przedsiębiorcę-wizjo-
nera, kreatora polskiego i między-

narodowego biznesu. Przyjaciele 
zapamiętają dr. Jana Kulczyka jako 
człowieka życzliwego i serdecznego. 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd i Członkowie Towarzystwa 

im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Będziemy o Tobie pamiętać…
– Dziękuję, że jestem tutaj z Wami – powiedział podczas Naszego ostatniego spotkania w Poznaniu – 
25 października 2014 roku. Było wtedy sobotnie popołudnie. Sala Biała Urzędu Miasta Poznania. Uroczystość 
wręczenia Statuetek „Złotego Hipolita” i Godności Wybitna Osobistość Pracy Organicznej
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości wręczenia Statuetek 
„Złotego Hipolita” i Godności Wybitna Osobistość Pracy Organicznej 
(2014 r.). 

Jan Kulczyk w towarzystwie rektora UAM prof. Bronisława Marcinia-
ka i dr. Mariana Króla – prezydenta THC. 

Jan Kulczyk urodził się w Byd-
goszczy w 1950 roku. Ukończył 
prawo na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza, a także handel zagra-
niczny na Akademii Ekonomicz-
nej w Poznaniu. Zdobył też tytuł 
naukowy doktora nauk prawnych. 
Pierwsze kroki w biznesie stawiał 
w 1981 roku. Dzięki kapitałowi, 
który otrzymał od ojca Henryka 
założył polonijną fi rmę Interkul-
pol. Kilka lat później w 1988 roku 
zainwestował w branżę motoryza-
cyjną i został ofi cjalnym dealerem 
koncernu Volkswagen w Polsce. 
Stworzył w ten sposób pierwszą 
nad Wisłą sieć dystrybucji aut tej 
marki. W 1991 roku założył Kulczyk 
Holding, który od 2007 roku 
wszedł w skład Kulczyk Investment. 
Przedsiębiorstwo zajmuje się inwe-
stycjami w branży energetycznej, 
naftowej, gazowej, motoryzacyjnej, 
browarniczej oraz nieruchomości.
W ostatnich latach Jan Kulczyk był 
najbardziej aktywnym biznesme-

nem na arenie międzynarodowej. 
Inwestował w Europie, Ameryce 
Południowej oraz Afryce. Na 
Czarnym Lądzie jego wizytówką był 
notowany na giełdzie w Londynie 
Ophir Energy, który specjalizuje się 
w poszukiwaniach węglowodorów 
na dnie morza.
Kulczyk odegrał ważną rolę w trans-
formacji polskiej gospodarki. Brał 
udział w największych transakcjach 
oraz przekształceniach własnościo-
wych w Polsce, inicjował i realizował 
duże projekty z zakresu partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Biznesmen 
był współzałożycielem i wieloletnim 
prezesem Polskiej Rady Biznesu, 
przewodniczył Polsko-Niemieckiej 
Izbie Przemysłowo-Handlowej. Był 
również prezesem Polsko-Ukraiń-
skiej Izby Gospodarczej. W 2014 r. 
zainicjował Radę Polskich Inwe-
storów w Afryce. Był członkiem 
elitarnej międzynarodowej rady 
doradców think tanku Atlantic 
Council.

Jan Kulczyk był również fi lantropem 
i mecenasem kultury i sportu. Zo-
stał laureatem prestiżowej nagrody 
Kisiela (1992 r.), Orderu Odrodze-
nia Polski, Złotego Medalu Ojców 
Paulinów za szczególne zasługi dla 
Jasnej Góry. Był również laureatem 
nagrody „Mecenas Kultury 2012” 
przyznawanej przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jako pierwszy przedsiębiorca na 
świecie został uhonorowany przez 
rząd nigeryjski tytułem „Przyjaciela 
Nigerii”. Jako sponsor strategiczny 
polskiej reprezentacji olimpijskiej, 
wspierał inicjatywy jednoczącej 
środowiska biznesowe, polityczne 
i sportowe na rzecz rozwoju sportu.
Jan Kulczyk był jednym z najwięk-
szych polskich przedsiębiorców. 
Biznesmen od lat znajdował się na 
szczycie rankingu najbogatszych 
Polaków. Jego majątek szacowa-
ny był na ponad 15 mld złotych. 
(źródło: Internet, Agencje Prasowe, 
TVN24).

Media światowe piszą o Zmarłym (przedruk z „EuroPartnera”)
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Włosi wybudują S5

W miniony czwartek została pod-
pisana umowa na budowę drogi 
ekspresowej S5 Poznań–Wro-
cław odc. A2 w. Poznań Zachód 
– Wronczyn. Wykonawca ma 22 
miesiące na realizację zadania – 
nie wliczając okresów zimowych 
(tj. od 15 grudnia do 15 marca). 
Umowa opiewa na ponad 529 
mln zł. Budowa drogi ekspreso-
wej S5 przewidziana jest do dofi-
nansowania ze Środków Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko (POIŚ ) perspektywy 
finansowej UE na lata 2014-2020. 
Jest to pierwszy krok do połącze-
nia ekspresowej „piątki” z auto-
stradą A2.

GDDKiA 30 lipca podpisała umo-
wę z konsorcjum fi rm Toto Constru-
zioni Generali z Włoch oraz Vianini 
Lavori S.p.A z Rzymu na budowę 
około 16 kilometrowego odcinka S5 
w kierunku Wrocławia.

W ramach umowy wykonawca 
wybuduje drogę ekspresową S5 
o długości około 16 km – 2 jezdnie 
po dwa pasy ruchu + pasy awaryj-
ne, 3 węzły drogowe, 17 obiektów 

inżynierskich, Miejsca Obsługi Po-
dróżnych, drogi publiczne uzupeł-
niające istniejącą sieć dróg, drogi 
serwisowe służące do obsługi tere-
nów przyległych do drogi S5.

W ramach zadania wykonawca 
wykona przepusty, przejścia dla 
zwierząt, ekrany akustyczne, ka-
nalizację teletechniczną związaną 
z utrzymaniem drogi S5, kanaliza-

cję deszczową, rowy odwodnienio-
we i zbiorniki retencyjne, oświe-
tlenie, budynki sanitariatu oraz 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodo-
ciągowej na Miejscu Obsługi Po-
dróżnych, urządzenia bezpieczeń-
stwa ruchu i ogrodzenie drogi, 
stałą organizację ruchu na drodze 
ekspresowej i odcinkach prze-
budowywanych dróg – urządze-
nia organizacji i bezpieczeństwa 
ruchu (w tym: bariery drogowe, 
oznakowanie poziome i pionowe) 
oraz organizację ruchu na czas 
wykonywanych robót, przywróce-
nie dróg publicznych użytkowa-
nych przez wykonawcę w czasie 
budowy w standardzie sprzed roz-
poczęcia budowy zgodnie z ustale-
niami poczynionymi z Zarządcami 
Dróg. Zakres robót związanych 
z inwestycją obejmuje także wy-
konanie nasadzeń zieleni wzdłuż 
dróg, która będzie wykonywana 
w końcowej fazie realizacji inwe-
stycji, opracowanie dokumentacji 
powykonawczej, uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie. 
Red

Umowa na realizację kolejnego odcinka S5 w Wielkopolsce podpisana. 
Droga powinna powstać pod koniec 2017 roku Gmina Dopiewo sprzedaje 19 

działek budowlanych, położonych 
w atrakcyjnych lokalizacjach

13 działek znajduje się w  Za-
krzewie – rejon ul. Gajowej, cztery 
działki w Konarzewie – ul. Ogrodo-
wa, a dwie działki w Dąbrowie – ul. 
Oliwkowa.

Działki, które można kupić od 
gminy Dopiewo znajdują się bli-
sko natury, a z wybudowanych na 
nich domów będzie można szybko 
dostać się do Poznania. W ofercie 
są działki mniejsze i większe – ich 
powierzchnia wynosi od 700 do 
1700 m², a cena za 1  m² jest róż-
na i kształtuje się od 95 do 180 zł 
+ VAT.  

Zapraszamy do udziału w  prze-
targach, które odbędą się 12 sierp-
nia 2015 r. w  sali nr 103 Urzędu 
Gminy w  Dopiewie, ul. Leśna 1c – 
w godzinach od 10:00 do 14:00. Za-
interesowanych prosimy o  zwróce-
nie uwagi na godzinę przetargu dla 
konkretnych nieruchomości i cenę 
– szczegóły podaje Biuletyn Infor-
macji Publicznej Gminy Dopiewo, 
do którego można przejść ze strony 
gminnej: dopiewo.pl .
Adam Mendrala

Zbuduj dom 
w gminie 
Dopiewo

Koszt 16-kilome-
trowego odcinka to 
ponad 529 mln zł 
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Uroczysta inauguracja budowy no-
wego magazynu VGP odbyła się 27 
marca 2014 roku podczas targów 
Motor Show w Poznaniu. Prace bu-
dowlane rozpoczęły się w  kwietniu 
2014 roku w  podpoznańskich Ko-
mornikach. Dziesięć miesięcy póź-
niej, 30 stycznia 2015 r. nastąpił ofi -
cjalny odbiór budynku przez VGP. 
W  lutym rozpoczęła się przepro-
wadzka towarów zgromadzonych 
w   dotychczasowych magazynach 
znajdujących się w  Sadach oraz 
w  Poznaniu do Nowego Centrum 
Dystrybucyjnego w  Komornikach. 
W  ciągu 6 miesięcy, do nowego 
magazynu przetransportowano do-
kładnie 63 569 pozycji asortymen-
towych, czyli 3500 ton ładunków. 
Była to największa dotychczasowa 
operacja logistyczna w  obszarze 
oryginalnych części i akcesoriów sa-
mochodowych w Polsce.

24 lipca z kolei odbyło się nato-
miast uroczyste otwarcie Nowego 
Centrum Dystrybucyjnego Orygi-
nalnych Części i Akcesoriów Volks-
wagen Group Polska w Komorni-
kach.

Nowe centrum znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedztwie autostrady 
A2 łączącej Poznań ze Świeckiem. 
Łączna powierzchnia obiektu to 32 
000 m2. Nowoczesna przestrzeń 
magazynowa stanowi 30 000 m2 
i została zaprojektowana w sposób 
umożliwiający jej rozbudowę aż do 
43 000 m2. Budynek posiada także 
2 000 m2 innowacyjnej powierzchni 
socjalno – biurowej. Jest to trzecia 
w Wielkopolsce oraz ósma w Polsce 
inwestycja pod względem rozmiaru 
powierzchni magazynowej.
Paulina Pniewska

Volkswagen już działa
Nowe Centrum Dystrybucyjne Oryginalnych Części i Akcesoriów 
Volkswagen Group Polska ofi cjalnie otwarto w Komornikach 
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

REKLAMA

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 

Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

USŁUGI • WWW.PRESS-GRAF.COM   
TEL. 608-57-29-09
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Dekada partnerstwa

Na tegoroczne obchody święta 
miasta, zwane „Burgfestem” do 
Königstein udała się liczna delega-
cja z gminy Kórnik, reprezentowana 
przez burmistrza Jerzego Lechne-
rowskiego, radnych Rady Miejskiej 
w Kórniku, pracowników Wydziału 
Promocji Gminy, przedstawicieli 
stowarzyszenia „Ogończyk”, przed-
stawicieli Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego i chóru Tutti 
Santi. 

W pierwszym dniu pobytu 
w Königstein, 17 lipca, kórnicka de-
legacja na zaproszenie stowarzysze-
nia Königstein-Kórnik uczestniczyła 
w wycieczce do Seligenstadt, jedne-
go z najstarszych miast niemieckich. 
Natomiast wieczorem wzięła udział 
w otwarciu „Burgfestu”, podczas 
którego pożegnano kończącą swoje 
roczne rządy w Königstein księż-
niczkę Norę I i powitano nowo wy-
braną księżniczkę Izabellę I. Nowo 
wybranej księżniczce kórniczanie 
życzyli sukcesów w rządzeniu i oczy-
wiście zaprosili ją do Kórnika.

Następnego dnia delegacja 
uczestniczyła w uroczystości prze-
kazania symbolicznego klucza do 
bram miasta nowej księżniczce Iza-
belli I przez burmistrza Königstein 
Leonharda Helma. 

Tradycyjnie w niedzielę delegacja 
z Kórnika uczestniczyła we mszy 
św. w kościele katolickim, podczas 
której wystąpił chór Tutii Santi, 
wzbudzając zachwyt zebranych 
w kościele mieszkańców Königste-
in. Po mszy św. odbył się uroczysty 
pochód ulicami miasta, w którym 
podobnie, jak w latach ubiegłych 
uczestniczyli przebrani w stroje hi-
storyczne przedstawiciele licznych 
organizacji i stowarzyszeń. Naszą 
gminę reprezentowała w pochodzie 
„Biała Dama” Aleksandra Maćko-
wiak wraz ze świtą, burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, radni Rady Miejskiej 
w Kórniku, przedstawiciele stowa-
rzyszenia „Ogończyk”, przedstawi-
ciele Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego oraz panowie kierowcy 
z Kórnickiego Przedsiębiorstwa 
Autobusowego KOMBUS Sp. z o.o. 
Kórnicka elegacja z „Białą Damą” 
na czele witana była gromkimi okla-
skami przez licznie zgromadzonych 

na trasie pochodu mieszkańców 
Königstein i gości. 

W tym samym dniu kórniczanie 
uczestniczyli w uroczystości jubile-
uszu 10-lecia współpracy obu gmin. 
Uroczystość zorganizowana została 
w budynku Centrum Katolickiego 
w Königstein, czyli w miejscu, w któ-
rym 10 lat temu doszło do podpisa-
nia umowy partnerskiej. W uroczy-
stości udział wzięli m.in.: sekretarz 
stanu  do spraw europejskich Hesji 
Mark Weinmeister, przedstawiciele 
parlamentu, starostwa, przedstawi-
ciele gmin partnerskich Königste-
in, władz lokalnych z burmistrzem 
Leonhardem Helmem na czele, 
przedstawiciele i członkowie stowa-
rzyszenia do współpracy partner-
skiej Königstein-Kórnik, liczącego 
obecnie około 80 osób. Wszyscy 
przedstawiciele władz jednogłośnie 
podkreślali w swoich przemówie-
niach, że najważniejsze dla rozwoju 
i umacniania partnerstwa między 
naszymi gminami jest zaangażowa-
nie obu stron, przełamywanie barier 
językowych i wzajemne kontakty, 
głównie młodzieży. Burmistrz Jerzy 

Lechnerowski w swoim wystąpieniu 
podziękował zarządowi stowarzy-
szenia na czele z Klausem Schwope 
za to, że dzięki ich staraniom przed-
stawiciele naszych gmin odwiedza-
ją się regularnie, co zaowocowało 
nawiązaniem wielu znajomości, 
a nawet przyjaźni. Burmistrz Lech-
nerowski podziękował również 
obecnym władzom miasta i wszyst-
kim zasłużonym dla partnerskiej 
współpracy naszych gmin za życzli-
wość, otwartość i chęć współdziała-
nia. Na koniec burmistrzowie Kór-
nika i Königstein, przewodniczący 
stowarzyszenia Königstein-Kórnik 
Klaus Schope i sekretarz stanu  do 
spraw europejskich Hesji Mark We-
inmeister zapewnili o swojej woli 
kontynuacji współpracy partnerskiej 
między Kórnikiem i Königstein, 
wpisując się do pamiątkowej „złotej 
księgi”. 

Tegoroczne obchody święta miasta Königstein w Niemczech 
podobnie, jak obchody święta miasta w gminie Kórnik, 
połączone były z jubileuszem 10-lecia współpracy partnerskiej 

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Do tej pory nie było takiej publikacji. 
Nie ma też zbyt wielu opracowań do-
tyczących kultury i sztuki kulinarnej 
okolic Kołobrzegu. 

– Opracowanie starych zapomnia-
nych receptur kulinarnych z Po-
morza, to coś więcej niż napisanie 
jeszcze jednej książki kucharskiej. 
Odtworzenie dawnych przepisów nie 
jest rzeczą łatwą. Trzeba je najpierw 
znaleźć: w zapomnianych starych 
książkach, wspomnieniach, zeszy-
tach, karteczkach. Potem trzeba te 
zapiski zrozumieć. A potem już tyl-
ko kupić właściwe składniki i zająć 
się: gotowaniem, smażeniem, pie-
czeniem. Na koniec należy potrawę 
elegancko ułożyć na talerzu, sfoto-
grafować, a potem można już pró-
bować jak smakuje i delektować się 
tym historycznym smakiem – mówi 
pomysłodawczyni i wydawca książki 
Beata Mieczkowska-Miśtak.

Do książki włączyło się wiele hoteli, 
które są wizytówką miasta i powia-
tu kołobrzeskiego. W hotelu Leda, 
w którym szefem kuchni jest znako-
mity kreator smaku Andrzej Jako-
mulski – pasjonat kuchni regionalnej, 
wykładowca w Europejskim Centrum 
Edukacji w Koszalinie, gdzie reali-
zuje projekt: „Akademia mistrzów 
kuchni’’, uczestnik wielu konkursów 
kulinarnych w Polsce, a także sędzia 
kulinarny w konkursach: Młody Kre-
ator Sztuki Kulinarnej, Primerba Cup 
i Festiwal Ryb Bałtyckich – powstają 
między innymi zdjęcia do książki.

– Cieszę się, że mogliśmy włączyć 
się z naszymi przepisami do tej książ-

ki – mówi właściciel hotelu Leda Ma-
rek Różewski. – Mamy znakomitego 
szefa kuchni, którego dania zasługują 
na promocję w tej książce. Robert 
Gauer, który fotografuje te dania do 
mistrz fotografi i. Od początku kibicu-
ję temu przedsięwzięciu. Jestem prze-
konany, że to będzie hit wydawniczy.

Starosta kołobrzeski Tomasz Tam-
borski, smakosz i pasjonat gotowania 

mocno zaangażował się także w ten 
projekt. Na jego potrzeby wybierał 
produkty do dania i gotował potrawę 
zainspirowaną kuchnią kołobrzeską. 

– Dzięki tej książce poznajemy hi-
storyczne potrawy naszego regionu 
i te, które wywodzą się z naszej trady-
cji – mówi starosta Tomasz Tambor-
ski. – Kuchnia powiatu kołobrzeskie-
go jest smaczna i bogata, ale dotąd 

była mało znana. Jestem przekonany, 
że książka będzie dobrze promować 
regionalne produkty i potrawy przez 
co przyczyni się do rozwoju turystyki 
kulinarnej w pełniejszym niż dotąd 
wydaniu.

– My mieszkańcy województwa za-
chodniopomorskiego potrzebujemy 
historii, która nas łączy z tym miej-
scem – podkreśla członek zarządu 

województwa zachodniopomorskie-
go Anna Mieczkowska, mieszkanka 
Kołobrzegu, która udzieliła patrona-
tu książce. – Do tej pory nie mieliśmy 
naszej lokalnej książki na ten temat. 
Teraz jest już blisko i cieszę się z tego. 
Nasz region zasługuje na pierwszą 
w powojennej historii naszej małej 
ojczyzny kołobrzeską książkę kuli-
narną. Lech

Powstaje książka 
o kołobrzeskich smakach
„Smaczny Kołobrzeg. Kuchnie rejonu kołobrzeskiego” to książka, która powstaje z pasji jaką jest historia 
kuchni regionalnej. Pomysł na książkę jest próbą uratowania od zapomnienia niematerialnego dziedzictwa tej 
części Pomorza Zachodniego
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Andrzej Jakomulski – szef kuchni hotelu Leda, Beata Mieczkowska-
Miśtak – wydawca oraz Robert Gauer – fotografi k.

Andrzej Jakomulski ogląda ryby.Śledź w zalewie octowej. Rosół z dorsza. 

Poznaniacy zmęczeni są już ciągły-
mi – z powodu remontów – objaz-
dami tramwajów i autobusów. Ten 
stan trwa już od niemalże pięciu 
lat! 

Zaczął się jeszcze przed „Euro 
2012”, kiedy z ruchu wyłączona 
została przebudowywana ul. Ro-
osevelta (od Bukowskiej do Mostu 
Dworcowego). Po piłkarskich mi-
strzostwach Europy zaczął się re-
mont Kaponiery. Nikt wówczas nie 
przypuszczał, że inwestycja ta wraz 
z przebudową Mostu Uniwersytec-
kiego w samym komunikacyjnym 
sercu Poznania zostanie rozgrzeba-
na na kilka lat! 

Do teraz nie wiadomo, kiedy te 
dwa obiekty zostaną oddane do 
użytku: czy to nastąpi w listopadzie 
2015 roku (jak wynika z informacji, 
która widnieje na planszy ustawio-
nej w sąsiedztwie Kaponiery), czy 
z początkiem przyszłego roku. 

Końca budowy nie widać
Jedno jest pewne: inwestycja jest 

znacznie droższa od planowanego 
remontu Kaponiery, bo doszła do 
tego przebudowa Mostu Uniwersy-
teckiego. Jednak do tego trzeba do-
liczyć niepoliczalne koszty związane 
nieraz z dalekimi objazdami tram-
wajów, autobusów, samochodów; 
stracony czas z powodu trapiących 
mieszkańców ulicznych korków. 
Oczywiście, milionowe straty np. 
w przypadku objazdów tramwajów 
dałoby się zmniejszyć, gdyby urzęd-
nicy miejscy poprzedniej ekipy na 
czas przygotowali dogodniejsze za-
stępcze trasy, choćby w ulicy Towa-
rowej z wbudowanym skrętem w ul. 
Święty Marcin. Wówczas odciążony 
zostałby np. Most Teatralny – naj-
bardziej newralgiczny komunika-
cyjny punkt w mieście, gdzie krzy-
żują się trasy trzynastu z dwudziestu 
linii tramwajowych!. Nic dziwnego, 

że właśnie tam rozjazdy najszybciej 
się zużywają i tylko podczas ciągną-
cego się remontu Kaponiery były 
wymieniane dwa razy!

A miało to wpływ na kolejną ko-
munikacyjną dezorganizację, w tym 
nawet z częściowymi utrudnieniami 
w funkcjonowaniu Poznańskiego 
Szybkiego Tramwaju (kursowały 
tzw. „wahadła”, a pasażerowie prze-
siadali się do innych tramwajów 
właśnie na Moście Teatralnym.

Komunikacyjny labirynt
Wydawać by się mogło, iż tamten 

trudny czas pasażerowie mieli już za 
sobą, a tu podczas tegorocznego lata 
doszło jeszcze do większych komu-
nikacyjnych utrudnień. Właściwie 
od czerwca niemalże co tydzień – 
z powodu remontów i modernizacji 
– dochodziło do komunikacyjnych 
zmian: zawieszania tych lub innych 
linii tramwajowych, wprowadzania 

w ich miejsce zastępczych autobu-
sów, oznaczonych literą „T” i dopi-
saną do niej numerem linii. Pasaże-
rowie zaczęli się gubić w tak licznych 
objazdach, błądzili na przystankach, 
w odczytywaniu rozkładów jazdy. 
Kuriozum były utworzone linie tram-
wajowe: 27, 28 i 29, które podczas 
jednoczesnych remontów w kilku 
miejscach, np. na ul. Pułaskiego, 
Strzeleckiej, na Ogrodach, jeździły 
tak zawiłymi trasami, że wydawało 
się, że są to linie „rekreacyjne”, bo 
można było zwiedzić z nimi niemal-
że całe miasto. Skończyły się prace 
torowe i sieciowe na wspomnianych 
ulicach, na Dębcu; zaczęły się nowe: 
na Starołęce, na ul. Głogowskiej – 
i znów kolejne zmiany…

Bez „Pestki” przez pięć tygodni 
Jednak największym zaskocze-

niem dla pasażerów było zamknię-
cie z końcem lipca na pięć tygodni 

trasy PST. Konieczna była bowiem 
wymiana zużytej sieci trakcyjnej, 
która służyła tramwajom od 18 lat, 
czyli od początku funkcjonowania 
„Pestki”. Trzy linie: 14, 16 i 20 zo-
stały na ten czas zawieszone, nato-
miast 12-ka i 15-ka zmieniły trasy 
(pierwsza z nich skierowana została 
do Franowa, druga do ul. Połab-
skiej). Tramwaje zastąpiły autobusy 
linii T-14, które w sąsiedztwie PST 
kursują na trasie osiedle Sobieskie-
go – Most Teatralny i z powrotem. 

Są też obawy, że po tylu komunika-
cyjnych zmianach, jakie miały miej-
sce w ostatnich latach, poznaniacy 
odwrócą się od tramwajów i autobu-
sów.

Gdzie ten tramwaj jedzie?

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Wójt gminy Duszniki 
informuje, iż został ogłoszony przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

Zgodnie z art.35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 roku 
poz.518 ze zmianami) niniejszym podaję do publicznej 
wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Duszniki, przy ulicy Sportowej 1, miejscowości 
położenia nieruchomości oraz BIP Gminy Duszniki– 
wywieszono o przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na 
terenie miejscowości Grzebienisko, Sędzinko, Sękowo.
Wykaz umieszczony został również na stronie 
internetowej www.duszniki.eu . 
Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61-2956530 pokój nr 4). 

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

zgłoszenia najlepszej usługi lub pro-
duktu, należy wypełnić jeden z kupo-
nów, które będziemy zamieszczać na 
łamach „Naszego Głosu Poznańskie-
go” i wysyłać na adres: Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Garn-
carska 8, 61-817 Poznań. Kandyda-
tów można też zgłaszać za pomocą 
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi jesienią 2015 
roku. Wśród wysyłających kupony 
rozlosowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
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Festyn w Zielonym 
Zakątku
Dom Kultury w Stęszewie 12 lipca 
zorganizował imprezę w „Zielonym 
Zakątku”, w której połączono Spo-
tkanie Bliźniaków z Festiwalem Pio-
senki „Stęszewska Triola”, który od-
bywa się co dwa lata. 

Do IV Festiwalu Piosenki „Stę-
szewska Triola” zgłosiło się 19 uczest-
ników z: Dopiewa, Komornik, Czer-
wonaka, Lubonia, Buku, Opalenicy, 
Poznania. Najliczniejszą grupę sta-
nowili laureaci gminnego konkursu 
z gminy Stęszew.

W skład komisji artystycznej we-
szły: Anna Wojtowicz, Ilona Wojcie-
szak. Uczestników zapowiadał Paweł 
Zawadzki. W tej edycji festiwalu 
Grand Prix zdobyła Julia Bartczak. 
Tytuł laureata w kategorii klas I–III 
otrzymały: Zuzanna Karczewska, Ka-
rina Pawlak, Maja Kowalak. W kate-
gorii klas IV–VI przyznano natomiast 
5 tytułów laureata, zdobyły je: Julia 
Antczak, Zofi a Dratwińska, Małgo-
rzata Walenciak, Aleksandra Skie-
recka, Marianna Jurga. W kategorii 
gimnazjum tytuł laureata otrzymała 
Aleksandra Równiak. 

W VI Spotkaniu Bliźniaków wzięło 
udział około 15 par bliźniaków. Na 
imprezę przybył burmistrz gminy 
Stęszew Włodzimierz Pinczak, który 
życzył wszystkim dobrej zabawy. Bliź-
niacy uczestniczyli w licznych kon-
kursach takich jak: „jedzenie kisielu”, 
„jak dwie krople wody”, „owijanie 
wstążką” oraz „przyklejanie koloro-
wych piegów”. BB

VI Spotkanie Bliźniaków i IV Festiwal Piosenki „Stęszewska Triola”

Do gminy Tarnowo Podgórne po-
wróciło kino plenerowe. Tegoroczne 
seanse odbędą się w Lusowie, Tar-
nowie Podgórnym i Przeźmierowie. 
GOK „SEZAM” zapowiada większy 
niż w ubiegłym roku ekran i 100 le-
żaków do dyspozycji widzów. Wstęp 
na wszystkie projekcje będzie wolny.

Jako pierwszy 1 sierpnia o godz. 
21, w ośrodku Val di Sole, w Luso-
wie wyświetlony został fi lm „Straż-
nicy Galaktyki”. 

8 sierpnia w Tarnowie Podgór-
nym zobaczyć będzie można pol-
ską komedię „Wkręceni 2”. Jest to 
kontynuacja przebojowego fi lmu 
„Wkręceni”. Przyjaciele Tomka 
„Szyi” Zarównego (Paweł Do-

magała) rozjechali się po świecie, 
a on jako jedyny został w rodzinnym 
mieście. Podczas pracy mężczyzna 
poznaje przypadkowo Klementynę 
(Małgorzata Socha). Kobieta po-
stanawia zabrać go na kilka dni do 
Warszawy, na co Szyja godzi się bez 
wahania. Niestety, Tomek ma żonę, 
Jadźkę (Barbara Kurdej-Szatan), 
która za wszelką cenę chce sprowa-
dzić męża do domu. Pokaz odbędzie 
się na placu przy kościele w Tarno-
wie Podgórnym. Początek o godz. 
21.

Ostatnia projekcja odbędzie się 
na terenie przy Centrum Kultu-
ry w Przeźmierowie. 29 sierpnia 
o godz. 20 zostanie tam wyświetlony 

jeden z większych kinowych prze-
bojów ostatnich lat – „Bogowie”. 
Ten biografi czny dramat opowiada 
o życiu profesora Zbigniewa Reli-
gi, słynnego kardiochirurga, który 
w dorobku miał m. in. pierwszy 
udany przeszczep serca w naszym 
kraju. Historia trzyma w napięciu, 
potrafi  rozbawić i wzruszyć. Film 
zdobył wiele nagród, m. in. „Orła” 
2015 i „Złotego Lwa” 2014. Zapra-
szamy na pokazy!

Kino na leżakach

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Laureaci IV Festiwalu Piosenki „Stęszewska Triola”.

W VI Spotkaniu Bliźniaków wzięło udział około 15 par bliźniaków.

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego Głosu Poznańskiego, 

a w kolejnym numerze drugie otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Pogoń 
za Wilkiem 

Trasa biegu głównego liczyła około 
10 kilometrów i wiodła ścieżkami 
Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego, natomiast najmłodsi mogli 
spróbować swoich sił w biegach 
dziecięcych zlokalizowanych nieda-
leko biura zawodów. 

Podczas imprezy odbyła się promo-
cja projektu „Aktywna Trójka” – trasy 
trzech aktywności po Wielkopolskim 
Parku Narodowym, w  formie za-
mkniętych pętli, przeznaczonych do 
uprawiania nordic walking, biegania, 

a  w  zimie narciarstwa biegowego. 
Projekt powstał z  inicjatywy gmin: 
Komorniki, Mosina, Puszczykowo 
i Stęszew, przy współpracy z WPN. 

Gminy prezentowały się podczas 
imprezy na wspólnym stoisku part-
nerów projektu. Red

25 lipca na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego odbyła się kolejna już edycja 
imprezy o nazwie „Pogoń za Wilkiem” 

17 lipca w Urzędzie Miejskim Gmi-
ny Stęszew odbyło się uroczyste 
przekazanie nowego sprzętu ratow-
niczego dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Stęszewie. 

Stęszewska jednostka otrzymała 
między innymi agregat hydrau-
liczny, węże hydrauliczne, różnego 
typu rozpieracze, nożyce, wsporniki 
i piły. 

Koszt przekazanego sprzętu to 
prawie 100 tysięcy złotych, które 
pochodziły z budżetu gminy Stę-
szew. Red

Nowy sprzęt dla OSP Stęszew 
za 100 tysięcy złotych

Burmistrz Gminy Stęszew
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 

położonych w Jeziorkach, Tomiczkach i Stęszewie.

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:

Lp. Nr działki

Pow. 

w ha Nr K.W. Przeznaczenie Położenie 

Cena wywoławcza

netto w zł

Wadium

zł

1 103 0,0065 PO1S/00054958/9 użytki rolne zabudowane

Tomiczki

ul. Wiśniowa 6500,00 650,00

2 13 0,0100 PO1S/00046925/0 tereny mieszkaniowe

Jeziorki 

ul. Bukowska 7700,00 770,00

3 1677/3 0,1513 PO1S/00052416/4

Budownictwo mieszkanio-

we jednorodzinne

Stęszew

ul. Wierzbowa 260 240,00 26 000,00

4 1677/4 0,1393 PO1S/00052417/1 – „ - – „ - 239 600,00 23 960,00

5 1677/5 0,1272 PO1S/00052418/8 – „ - – „ - 218 780,00 21 870,00

6 1677/6 0,1429 PO1S/00052419/5 – „ - – „ - 245 790,00 24 570,00

7 2028 0,1319 PO1S/00043281/2 – „ -

Stęszew 

ul. Trzebawska 201 810,00 20 180,00

8 2029 0,1196 PO1S/00043282/9 – „ - – „ - 182 990,00 18 290,00 

9 2025 0,1386 PO1S/00043278/8 – „ -

Stęszew 

ul. Żeglarska 212 060,00 21200,00

10 2031 0,1483 PO1S/00043283/6 – „ - – „ - 226 900,00 22 690,00

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 23% podatku VAT. Nieruchomości są wolne od obciążeń. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie 
danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Działki nr 1677/3, 1677/4, 1677/5, 1677/6 położone są 
w spokojnej okolicy, w sąsiedztwie jeziora Lipno. Media: możliwość podłączenia wody, prądu i gazu. Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy. 
Działki nr 2028, 2029, 2025, 2031 położone są w spokojnej okolicy. Media: ul. Trzebawska – woda, prąd i gaz, ul. Żeglarska – woda, prąd, gaz i kanalizacja. Dla 
nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy. Działka nr 13 stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem przeznaczonym do rozbiórki. 
Położona jest w Jeziorkach wzdłuż ul. Bukowskiej. Działka nr 103 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, zlokalizowaną w Tomiczkach przy ul. 
Wiśniowej.

Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się 4 września 2015 r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11. 
Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wnosić w pieniądzu do dnia 2 września 2015 r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 
0004 GBS w Mosinie o/Stęszew. Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od 
zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 dni przed wyznaczoną datą 
podpisania aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie 
poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 pokój 
nr 15 tel. (061) 819 71 49. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.steszew.pl w zakładce BIP, w zakładce „Działki budowlane na 
sprzedaż”, wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w sołectwach gminy Stęszew.

Burmistrz Gminy Stęszew
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Będlewie, gm. Stęszew.

Dane dotyczące nieruchomości:

Lp. Nr działki

Pow. 

w ha Nr K.W. Przeznaczenie Położenie 

Cena wywoławcza

netto w zł

Wadium

zł

1 305 0,1020 PO1S/00038203/4 użytki rolne zabudowane

Będlewo

ul. Wiejska 54 177 600,00 17 760,00

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Nieruchomość położona 
jest w Będlewie przy ul. Wiejskiej 54, przy drodze powiatowej nr 431 Mosina – Granowo Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarc-
zym. Dojazd do nieruchomości dobry – ulicami o nawierzchni asfaltowej. Instalacje w budynku: elektryczna, wodno-kanalizacyjna (własne szambo), gaz 
w drodze. Budynek wymaga remontu. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wpisanym do gminnego rejestru zabytków. 

Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się 4 września 2015 r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11. 
Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wnosić w pieniądzu do dnia 2 września 2015 r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 
0004 GBS w Mosinie O/Stęszew. Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od 
zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 dni przed wyznaczoną datą 
podpisania aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie 
poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 pokój 
nr 15 tel. (061) 819 71 49 . Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.steszew.pl w zakładce BIP, w zakładce „Działki budowlane na 
sprzedaż”, wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w sołectwach gminy Stęszew.

BURMISTRZ STĘSZEWA 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

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

Dz.U.2015.782) 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.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl. 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, 

pokój nr 15.

REKLAMA

REKLAMA

Projekt powstał przy 
współpracy z Wiel-
kopolskim PN
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Twojej aktywności publicznej to-
warzyszy hasło „Muzyka – Sport 
– Motywacja. Czy w działalności 
sportowej motywujesz się muzy-
ką, a w działalności muzycznej 
sportem?

— Wszystko się zazębia. Muzyka to 
od kilkunastu lat mój zawód, który 
zrodził się z pasji. To jest w tym 
wszystkim najfajniejsze. Nagrałem 
10 płyt, więc dużo w tej dziedzi-
nie zrobiłem. Sport jest piękny. 
Zawsze był blisko. Zbudował mój 
charakter. Teraz biegam i gram 
w tenisa, kiedyś grałem w piłkę. 
Motywacja potrzebna jest i w mu-
zyce i w sporcie. W muzyce nie ma 
obiektywizmu wyników – wrażeń 
artystycznych nie mierzymy tą 
samą miarą. To, czy ktoś lubi twoją 
muzykę, twoje teksty, gatunek mu-
zyczny, jest kwestią gustu. Muzyka 
jest ulotna, a sport zależy tylko od 
ciebie i twojego przygotowania, 
twojej formy. Jest policzalny. 

Czy Twoje muzykowanie wpisuje 
się w ramy gatunkowe. To hip 
hop, rap czy pop? Są tacy, którzy 
uważają Cię, że odszedłeś od hip 

hopu zbyt daleko w stronę popu. 
Inni z kolei za to odejście Cię 
chwalą. 

— Nie potrzebuję klasyfi kacji. 
Kultura hip hop kojarzy mi się 
z zaangażowaniem. Ja się z niej wy-
wodzę, ale dzisiaj umieściłbym to, 
co robię w szeroko pojętym nurcie 
popu. Muzycznie przekraczam gra-
nice i szukam rozwiązań spoza hip 
hopu. Ważna jest dla mnie melodia. 
Współpracuję z wokalistkami i wo-
kalistami. Chcę, żeby moje numery 
były bardziej muzykalne, a mniej 
rytmiczne. Dlatego, że niektórzy 
ludzie odczuwają w związku z tym 
dysonans, ja siebie nie zmienię. Nie 
zawrócę kijem Warty. Mimo odej-
ścia od korzeni, nie zacznę śpiewać 
jak wokalista popowy. Rapuję, bo 
potrafi ę rapować. Dzisiaj nurty się 
mieszają i w hip hop wdziera się 
w pop, a pop przesiąknięty jest hip 
hopem. 

Jesteś najlepszym biegaczem dłu-
godystansowym wśród artystów. 
W bieganiu o rezultat walczy się 
w pojedynkę. Należysz jednak 
do „Drużyny Szpiku”, z którą 

biegasz i działasz charytatywnie. 
Jakie ma to dla znaczenie, że 
biegniesz w jej barwach?

— Myślę, że jeśli chodzi o wyniki 
sportowe, to przynależność nie 
ma znaczenia, bo każdy biegnie 
na własne konto. Nie ma cudów, 
że ktoś cię podprowadzi. Bardziej 
daje siłę to, że się widzimy na 
starcie i na mecie. Mamy te same 
koszulki, przybijamy piątki, robimy 
sobie wspólne zdjęcie i czujemy, że 
jesteśmy razem. Przynależność ma 
więc znaczenie mentalne, pomaga 
w sferze psychologicznej. Człowie-
kowi robi się miło, jak ludzie na 
trasie, nawet jeśli nie znają mnie 
jako Mezo, dopingują mnie jako 
członka „Drużyny Szpiku”.

Tworzenie muzyki, tekstów, ry-
mowanie – po latach przychodzą 
Tobie z łatwością, czy wymagają 
wysiłku. Gdybyś miał określić pra-
cę nad utworem, używając termi-
nów biegowych, to są to zazwyczaj 
„dyszki” czy „maratony”?

— Bardzo różnie. To zależy od 
nastroju, od weny. Nie ma reguły. 

Są teksty, które rodzą się w bólach 
i takie, które powstały w godzinę 
i są to moje najbardziej znane 
piosenki. Przykładem może być 
piosenka „Ważne”, którą napisałem 
dosłownie w 40 minut i to zaraz 
po wydaniu płyty. Powstała na 
premiery w Opolu, więc musiał być 
to utwór wcześniej niepublikowa-
ny. W dwa dni zrobiliśmy muzykę 
do tego tekstu. Napisałem go, nie 
mogąc zasnąć o pierwszej w nocy. 
Niespodziewanie i szybko powstał 
hit.

Jakie są Twoje cele muzyczne 
i sportowe na najbliższe mie-
siące? Myślisz o kolejnej płycie 
i „życiówkach”? 

— Zdecydowanie myślę, chociaż 
sezon wiosenno – letni nie sprzyja 
regularnemu treningowi. Jestem 
trochę przemęczony, bo mam sporo 
koncertów. Czasem w piątek gram 
koncert, a w sobotę rano biegnę. 
Potem, po biegu, jadę samochodem 
500 km na drugi koniec Polski. Nie 
zakładam więc sztywnych celów. 
Patrzę na bieganie w perspektywie 
roku. Chcę poprawiać się na wszyst-
kich dystansach. Długodystansowiec 
musi myśleć długookresowo. Nie ma 
cudów, nagle nie poprawisz się o kil-
ka minut. Muzycznie zaczynam robić 
nową płytę, która pojawi się za rok. 
Tytuł tej płyty to będzie „Życiówka”. 
Hasło biegowe i życiowe. 
Rozmawiał Adam Mendrala

Rozmawiamy podczas „Dni 
Gminy Dopiewo”, na których 
Pani koncertowała. Lubi Pani 
występować poza stolicą i wielki-
mi miastami – w miasteczkach 
i wioskach? 

— Lubię niewielkomiejskość. 
Urodziłam się w Zielonej Górze. 
Moi rodzice mieszkają tam do 
dzisiaj, mimo że w życiu często się 
przemieszczali. Ja również wiele 
razy się zmieniałam miejsce za-
mieszkania i otoczenie. Zazwyczaj 
mieszkałam w dużych miastach 
i wydawało mi się, że jestem istotą 
bardzo wielkomiejską, ale jak jadę 
do miasteczek, dostrzegam uroki 
takich miejsc. Ciekawe jest dla 
mnie odkrywanie miejsc, w któ-
rych występuję i jestem po raz 
pierwszy. Żyłam poza Polską 7 lat. 
Jak nawet mieszkałam w kraju, to 
w Warszawie i pod Warszawą oraz 
w Zielonej Górze. Większość mojej 
rodziny, ponieważ są to Łemko-
wie, pochodzi z gór, spod Nowego 
Sącza, a część z okolic Gdańska. 
To są plamy na mapie, które znam 
najlepiej. Ta moja nieznajomość 
miejsc na mapie Polski dotyczy 
nie tylko małych miejscowości, 
ale także wielu miast średniej 
i całkiem sporej wielkości. Bardzo 
lubię odkrywanie miejsc, w któ-
rych nigdy nie byłam.

Twórczość Misi Ff nie jest typo-
wym kulturalno – rozrywkowym 
daniem, serwowanym przez orga-
nizatorów uczestnikom większo-
ści plenerów.

— Występuję w różnych miejscach. 
Są to sale koncertowe, kluby, 
teatry, galerie artystyczne, ale 
też plenery. Wiele imprez plene-
rowych zagrałam z Tres B, moją 
wcześniejszą formacją, z którą 
nagrałam trzy płyty. W większości 
były to festiwale, na które trafi ała 
publiczność zorientowana w klima-
tach alternatywnych. Koncerty na 
imprezach typu „Dni Miasta” czy 
„Dni Gminy” przyciągają szerszy 
przekrój publiczności. Zdarza nam 
się je grać, ale rzadziej. 

Zdobyła Pani uznanie branży 
i krytyki. Otrzymała „Frydery-
ka”, „Nagrodę im. Grzegorza 
Ciechowskiego”, „Paszport 
Polityki”. Jest Pani zapraszana 
do udziału w przedsięwzięciach 
medialnych i artystycznych. Jed-
nak dla wielu Misia Ff nadal jest 
znakiem zapytania. 

— Bardziej od nagród interesuje 
mnie to, żeby to, co robię rezono-
wało uczciwie ze mną i z ludźmi. 
Ważne jest dla mnie to, że ludzie 
przychodzą na koncert, kupują 

płytę. Chciałabym bardzo robić cały 
czas to, co robię. Móc z tego i tym 
żyć. Na imprezach plenerowych, 
gdzie publiczność jest mieszana, 
część ludzi widzi i słyszy nas po raz 
pierwszy. Są tacy, którzy nas znają 
i przychodzą dla nas, ale część przy-
chodzi zobaczyć i posłuchać kogoś 
innego. Dla nich nasz koncert jest 
dodatkiem i wycieczką w nieznane. 
Zawsze ciekawi mnie to, czy uda 
nam się podczas koncertu przeko-
nać tę część do siebie. Najczęściej 
się udaje i jest to miłe. Przy okazji 
tego typu wydarzeń można ponadto 
porozmawiać z ludźmi, którzy 
wcześniej Cię nie widzieli, usłyszeć 
co myślą, jak odbierają to, co im 
daliśmy. 

Wykracza Pani także poza ramy 
muzyczne. Wzięła Pani udział 
w „Wielkich Przemówieniach” 
– Koncercie Finałowym 36 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu, który w końcu 
czerwca został zaprezentowany 
na deskach Teatru Nowego w Po-
znaniu, a wcześniej w reportażu 
TVP Kultura z cyklu „Szlakiem 
Kolberga, osadzonym w kulturze 
ludowej. 

— Tradycja jest dla mnie istotna, 
szanuję wszelkie tradycje. Pojecha-
łam z ekipą TVP na Lubelszczyznę, 

gdzie spotkałam panie z zespołu 
„Jarzębina”. To nie jest moja kultu-
ra, bo nie wysłali mnie do Łemków, 
ale było to fascynujące przeżycie. 
Uwielbiam słuchać historii, jak te, 
które opowiadały te panie. Lubię 
dowiadywać się, co ludzie przeżyli. 
Mam też świadomość wyjątkowości 
własnego pochodzenia. Łemków 
nie jest dużo na świecie, może 
z kilkadziesiąt tysięcy. Moi dziad-
kowie, wszyscy, czworo, zostali 
wysiedleni w „Akcji Wisła” w latach 
40. ubiegłego wieku. Świadomość 
pochodzenia daje mi namiastkę 
spokoju. 

Kiedy ukaże się Pani nowa płyta? 
Od „EPki” minęło trochę czasu.

— Wiem, ale w moim życiu było 
trochę zawirowań. Muszę ten wir 
wyprostować, wyprowadzić go 
z kłębka w linię prostą. Są w planie 
dwie rzeczy. Chcę zrealizować 
projekt elektroniczny. Będzie nowy 
zespół, związany z HV/Noon. 
Dobrze nam się skleiła współpraca, 
więc chcielibyśmy coś z tym zrobić. 
Mogę powiedzieć już ofi cjalnie, że 
coś się wydarzy. Mam też pomysł 
na projekt interdyscyplinarny. 
Nie mówiłam tego jeszcze nigdzie 
w mediach. 

Czujemy się zatem wyróżnieni.

— Naprawdę, premierowa odsłona. 
To jest coś, co dzieje się teraz. Chcę 
rozmawiać z ludźmi, zebrać ich 
historie i na bazie tego powsta-
nie materiał na płytę. Robię to 
zupełnie inaczej niż zwykle do tej 
pory. Zawsze zaczynałam pracę 
od muzyki, teraz zaczynam od 
konceptu, od pytania. Tematem ma 
być koniec relacji. Interesuje mnie 
to, co zostaje w nas z relacji, kiedy 
ona się kończy, a także to, w jaki 
sposób to, co się kończy, przekuwa 
się w początek nowego. To będzie 
myśl przewodnia płyty. Zrobię to 
z couch’em , ze względu na wymiar 
psychologiczny tego projektu.

Muzyka – Sport – Motywacja

Alternatywna odsłona 

Rozmowa z Jackiem Mejerem, czyli Mezo o muzyce i sporcie, 
który niedawno wystąpił podczas „Dni Gminy Dopiewo”

Rozmowa Michaliną Furtak, czyli Misią Ff o muzyce i relacjach międzyludzkich
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rozmawiał
Adam Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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ROZMAITOŚCI

Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!  691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń w Poznaniu: 

 ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916  os. Sobieskiego paw. 52,
tel. 61 823 57 81, w Buku:  ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.:  Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, 
tel. 61 8164 376, 602 150 364.

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

Nasz Głos Poznański jest nowoczesną 
gazetą miejsko-gminną 

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

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

NAKŁAD: 20 000 EGZ.

SZUKAJ NAS W MARKETACH 

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

Nasz Głos Poznański to największy

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

REKLAMA

REKLAMA

Koźlary na Kaszubach

Odbywał się tam Festiwal Kultury 
Kaszubskiej połączony z XIII Mi-
strzostwami w Zażywaniu Tabaki, 
zaś kapela dudziarska „Koźlary” 
miała okazję zaprezentować się na 
scenie pośród innych zaproszonych 
zespołów. Kapela promowała gminę 

Stęszew grając i śpiewając utwory: 
w korowodzie, dwukrotnie na dużej 
scenie, nad jeziorem przy wspólnym 
ognisku oraz podczas mszy świętej 
w kościele pw. św. Piotra i Pawła. 

Uczestnicy mieli okazję również 
korzystać z okolicznych atrakcji. 

Zwiedzili między innymi prywat-
ny zakład wytwarzający porcelanę 
artystyczną i użytkową w Chmiel-
nie, tamtejsze Centrum Lokalnej 
Grupy Rybackiej „Kaszuby”, Cen-
trum Edukacji i Promocji Regionu 
w Szymbarku. BB

Dom Kultury w Stęszewie realizując projekty dotyczące 
wymiany kulturalnej międzyregionalnej, zorganizował od 
24 do 26 lipca wyjazd kapeli dudziarskiej na Kaszuby 
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Tegoroczne Dożynki Gminy Ste-
szew odbędą się 30 sierpnia w Trze-
bawiu. Rozpoczną się mszą świę-
tą w kościele w Trzebawiu, skąd 
następnie uroczysty korowód 
przemaszeruje na boisko spor-
towe, gdzie odbywać się będzie 
ciąg dalszy obchodów. 

Po tradycyjnym obrzędzie 
dożynkowym nastąpi część 
rozrywkowa. Atmosferę roz-
grzeje zespół Boney Fame, 
cover słynnej grupy Boney 
M. Barwne kostiumy, dyna-
mika i żywiołowość artystów 
gwarantują znakomitą zaba-

wę. Podczas koncertu nie zabrak-
nie takich przebojów jak: Bahama 

Mama, Belfast, Rasputin, Ri-
vers of Babilon i wielu innych. 
W dalszej części wystąpi znany 
wszystkim kabaret „Koń Pol-

ski”, natomiast jako gwiazda 
wieczoru zaprezentuje się 

Teresa Werner, gwiazda 
śląskiej sceny biesiadnej, 
znana nie tylko na Śląsku, 
ale w całym kraju i poza 

jego granicami. Dożynki 
zakończą się już tradycyj-
nie zabawą taneczną przy 
DJ. MM

GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. dzia-
łająca w imieniu i na rzecz NIVEA 
Polska sp. z o.o. organizatora kon-
kursu „Podwórko NIVEA”, przeka-
zała gminie Komorniki plac zabaw 
w Plewiskach przy ul. Szkolnej 132. 
Został on oddany do użytkowania 3 
sierpnia. 

Na placu zabaw znajdują się: 
multi zestaw kaskada, tunel rurowy 
królicza norka, piaskownica z dasz-
kiem, huśtawka ważka, kiwak dwu-
osobowy, gra balance, skakanka, 
gra w klasy, huśtawka wahadłowa, 
zjeżdzalnia, karuzela z siedziskami, 
huśtawka bocianie gniazdo, kosz na 
śmieci, ławki, tarcza do rzucania, 

stojak rowerowy. Urządzenia za-
montowane zostały na nawierzchni 
z trawy i piasku. Red

Gwiazdy na dożynkach 
w Stęszewie

Podwórko Nivea 
w Plewiskach
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Lato w pełni, dokładnie połowa wa-
kacji za nami. Na Tarnowskich Ter-
mach z myślą o najmłodszych i ich 
rodzicach przygotowano wesołe, 
sportowe i bezpieczne półkolonie.

Osiem turnusów po pięć dni każ-
dy – wypełnione po brzegi wodą 
i atrakcjami. Nauka pływania i za-
bawy w części rekreacyjnej – są tu 
na co dzień. A ponadto wiele aktyw-
ności, podzielonych na tematyczne 
dni:

• dzień rowerowy, podczas które-

go koloniści uczą się jak przygoto-
wać rower do bezpiecznej jazdy, 

• dzień z mistrzem sportu – mi-
strzowie olimpijscy, światowi i eu-
ropejscy z różnych dziedzin opowia-
dają o swoich pasjach, medalach 
i zawodowym życiu sportowca, 

• wybuchowy dzień na strzelnicy!
Jak zapewniają Tarnowskie Ter-

my półkolonie cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem, a uczestnicy co-
dziennie wychodzą bardzo zadowo-
leni! TT

Również w tym roku na zaproszenie 
gminy Tarnowo Podgórne na dwu-
tygodniowy wypoczynek do Polski 
przyjechała grupa dzieci z Kamień-
ca Podolskiego. Pierwszy tydzień 
(25 lipca – 2 sierpnia) spędzili 
w ośrodku Val di Sole w Lusowie, 
natomiast na drugi (2–8 sierpnia) 
wyjechali do Barda – partnera Tar-
nowa Podgórnego. Grupą opiekuje 
się Borys Monastyrski, nauczyciel 
ze Szkoły Podstawowej w Lusowie. 

Podsumowanie pierwszej części 
wyjazdu odbyło się przy ognisku. 
Dzieci otrzymały dyplomy oraz upo-
minki ufundowane przez gminę Tar-
nowo Podgórne i lokalnych przedsię-
biorców. Wspólne zadbali oni o to, by 
ten wakacyjny pobyt na długo pozo-
stał w pamięci małych gości. 

Dzieci pochodzą z rodzin, w któ-
rych ojcowie zostali powołani do 
służby wojskowej na wschodnich 
granicach Ukrainy. ARz 

Termalne półkolonie 

Dzieci z Kamieńca 
przyjechały na wakacje 

REKLAMA
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Pojednanie po raz 29 

Kontakty zapoczątkowane w 1987 r. 
przez katolicką młodzież z Fron-
reute z rówieśnikami z Tarnowa 
Podgórnego przerodziły się w part-
nerstwo między parafi ami i samo-
rządami. 

– To, że trwają one nieprzerwa-
nie prawie trzydzieści lat, zawdzię-
czamy wielu osobom, ale przede 
wszystkim ogromnemu zaangażo-
waniu w tę ideę ówczesnych lide-
rów: księży Henryka Rękosia i Karla 
Mohna oraz pełnej poświęceń pra-
cy Jacka Dobrzenieckiego i Józefa 
Schauta – mówi Renata Brońska, 

prezes Stowarzyszenia Pojednanie. 
– Wciąż aktualne pozostaje motto 
tej współpracy: wspólnota modli-
tewna między narodami nie zna gra-
nic, podziałów, uprzedzeń, stereoty-
pów i złych doświadczeń historii. 

Niemieccy goście, na czele z bur-
mistrzem Olivierem Spissem, roz-

poczęli swój pobyt od spotkania 
z wójtem gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeuszem Czajką oraz relaksem 
na Tarnowskich Termach. Pozostałe 
dni spędzą wspólnie na Mazurach, 
w miejscach związanych z historią 
obu naszych narodów. 

Organizatorów spotkania cieszy 
udział 13-osobowej grupy młodzie-
ży niemieckiej z Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej Blitzenreute, której 
na wspólnych warsztatach muzycz-
nych towarzyszyć będzie młodzież 
ze Stowarzyszenia Orkiestra Da 
Capo. ARz 

Od 1 do 6 sierpnia Tarnowo Podgórne gości 43-osobową grupę 
niemieckich przyjaciół z partnerskiej gminy Fronreute 

Wspólnota modli-
tewna między naro-
dami nie zna granic 

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego Głosu Poznańskiego, 

a w kolejnym numerze drugie otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Powstały Street Workout Parki
24 lipca w Stęszewie ofi cjalnie 
otwarto dwa Street Workout Par-
ki. To efekt realizacji zwycięskiej 
inwestycji w ramach budżetu oby-
watelskiego. Jej pomysłodawcą jest 
Łukasz Turbański, na co dzień stu-
dent trzeciego roku informatyki na 
Politechnice Poznańskiej.

– Wcześniej jeździliśmy ćwiczyć 
do Puszczykowa lub Czerwonaka, 
gdzie powstały Street Workout Par-
ki – mówi Ł. Turbański. – W listopa-
dzie złożyliśmy wniosek w ramach 
budżetu obywatelskiego, założyli-
śmy na facebooku stronę wydarze-
nia i zachęcaliśmy do głosowania 
na nasz projekt. W efekcie zyskał 
on najwięcej głosów. W Stęszewie 
jest sporo osób zainteresowanych 
ćwiczeniami na urządzeniach Street 
Workout Parku.

– Okazało się, że koszty urzą-
dzeń są mniejsze od zaplanowa-
nych, dlatego wybudowaliśmy dwa 

Street Workout Parki – powiedział 
burmistrz Stęszewa Włodzimierz 
Pinczak. 

Street Workout jest aktywnością 
fi zyczną opartą o trening z masą 
własnego ciała, czyli trening kaliste-

niczny, który bazuje na ćwiczeniach 
gimnastycznych. Wykonuje się je 
na dworze, a nie na siłowni. Naj-

popularniejsze są ćwiczenia z wy-
korzystaniem drążków, drabinek, 
słupków. W ostatnim czasie Street 
Workout stał się wyjątkowo popu-
larny w kręgach młodzieży, kultu-
rystów, wśród osób uprawiających 
sztuki walki, jak i zwykłych ludzi. 
Ćwiczenia te są atrakcyjne, widowi-
skowe i całkowicie darmowe. 

Street Workout wpisuje się 
w nowoczesny, zdrowy tryb życia, 
aktywność fi zyczną, imponowanie 
sylwetką i umiejętnościami oraz 
zrzeszanie się w celu wspólnego tre-
ningu – w wielu polskich miastach 
powstają grupy, a nawet społeczno-
ści osób trenujących, organizowane 
są zloty i zawody. 

Regularne treningi przynoszą 
niesamowite efekty. Street Worko-
ut jest ogólnorozwojowym sportem 
dla osób w każdym wieku. 

Koszt całej inwestycji to 
44.174,75 zł. Lech
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Zestawy do ćwiczeń zamontowano przy ulicy Błonie i nad jeziorem Lipno w Stęszewie

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystego otwarcia 
Street Workout Parku nad jeziorem Lipno.

50 młodych chłopaków z całej Polski, 
chcących zasilić szeregi reprezenta-
cji Polski, wzięło udział w czterech 
zgrupowaniach kwalifi kacyjnych. 
Wybrano 20 najlepszych. 

Po czterech latach przerwy polska 
federacja zdecydowała się wystawić 
reprezentację chłopców do lat 20 na 
młodzieżowe mistrzostwa Europy 
w ultimate frisbee, które odbędą się we 
Frankfurcie nad Menem 3–8 sierpnia. 

Czym w ogóle jest ultimate fris-
bee? To dynamicznie rozwijająca się 
bezkontaktowa dyscyplina sportu 
zespołowego, w którym używa się la-
tającego dysku. Mecz jest rozgrywa-
ny przez drużyny siedmioosobowe 
na prostokątnym boisku, o połowę 
węższym niż boisko do piłki noż-
nej, ze strefami punktowymi na obu 
końcach. To gra zespołowa łącząca 
w sobie elementy koszykówki, piłki 
nożnej, piłki ręcznej i rugby. Brzmi 
interesująco? I tak jest. W Polsce 
z miesiąca na miesiąc zyskuje no-
wych sympatyków. Właśnie miedzy 
innymi z tego powodu reaktywowa-

no w tym roku pomysł z wysłaniem 
młodzieżowej reprezentacji.

Zanim wybrano ostateczny skład, 
odbyły się cztery spotkania kwalifi ka-
cyjne, na których selekcjoner Mate-
usz Dyda, przyglądał się wszystkim, 
aby w końcu wybrać 20 jego zdaniem 
najlepszych młodych zawodników 
ultimate frisbee w Polsce.

– Zaszczyt gry w reprezentacji 
dostąpili chłopcy, którzy podczas se-
lekcji wyróżnili się przede wszystkim 
przygotowaniem fi zycznym i umie-
jętnościami rzutowymi – mówi se-
lekcjoner Mateusz Dyda. – Niemniej 
ważne było udowodnienie, że potrafi ą 
oni współpracować w drużynie, łatwo 
przyswajają potrzebną wiedzę i przede 
wszystkim mają wielką chęć się dalej 
rozwijać. Na pewno we Frankfurcie 
nie będziemy faworytami, ale mamy 
relatywnie młodą kadrę, która musi 
zebrać cenne doświadczenie, by ry-
walizować o najwyższe cele. Jednak 
przed większością z tych chłopców 
jeszcze dwu– trzyletnia perspektywa 
gry w tej kategorii wiekowej, dlatego 

taki czas wyznaczyliśmy sobie na osią-
gnięcie jakiegoś skromnego sukcesu.

Mistrzostwa rozgrywane będą 
w czterech kategoriach: chłopców 
i dziewcząt do lat 20 oraz chłopców 
i dziewcząt do lat 17, wraz z Polską 
o tytuł mistrza zmierzą się repre-
zentacje 17 państw. Polska po raz 
drugi w historii reprezentowana 
będzie przez kadrę chłopców do lat 
20, a mistrzowskiego tytułu bronić 
będzie reprezentacja Niemiec.

Ultimate to sport amatorski, 
a więc wysłanie takiej reprezentacji 
to nie lada wyzwanie. Od samego 
początku sztab organizacyjny starał 
się pozyskać jak najwięcej pieniędzy, 
aby odciążyć zawodników. Przez 3 
miesiące prowadzona była akcja na 
portalu „Polak potrafi ”, którą wspar-
ło 107 osób łącznie zbierając ponad 
13 tys. zł. Jednak to nie wszystko, bo-
wiem całkowity koszt wyjazdu to 50 
tys. zł. Podjęto działania w celu pozy-
skania sponsora reprezentacji – i się 
udało! Sponsorem reprezentacji zo-
stały zakłady bukmacherskie TOTO.

W reprezentacji zagrają: Błach Da-
niel, Bogda Jakub, Byndas Marcel, 
Czub Wojciech, Doroba Patrycjusz, 
Furman Rafał, Furmanek Roland, 
Gibki Mateusz, Gliwa Jan, Kostrzew-
ski Filip, Łepak Adam, Mikołajec 
Bartosz, Niedziela Daniel, Niedziela 
Dawid, Pająk Maciej, Schiller Michał, 

Sosna Marcin, Stadnicki Piotr, Szmyt 
Filip, Zięba Maciej.

Owoce na plaży w Zborowie 
Na plaży w Zborowie (gm. Dopiewo) 
pojawiła się nowa atrakcja. Sporych 
rozmiarów owoce – prawie dwume-
trowy banan i metrowej średnicy cy-
tryna od kilku dni zdobią plażę. Mo-
dele te, do złudzenia przypominają 
prawdziwe, które z przyjemnością 
zjadamy. 

Zapytaliśmy Marcina Napierałę 
– dyrektora GOSiR Dopiewo, który 
jest zarządcą plaży – skąd taki po-
mysł? 

– W Polsce jest wiele akwenów, 
nad którymi można wypocząć, spę-
dzić mile czas. Jak grzyby po deszczu 
powstają kolejne plaże, miejskie, 

gminne, prywatne ośrodki wypo-
czynkowe – mówi dyrektor Napie-
rała. W wielu przypadkach, plażom 
nadaje się charakter egzotyczny lub 
tropikalny. My postanowiliśmy, aby 
plaża w Zborowie była owocowa. 
Prawdopodobnie jest to jedyna taka 
plaża w Polsce.

Banan to doskonała ławka, może 
nawet leżak. Cytryna dodaje kolorytu 
i powoduje kwaśny uśmiech. 

– Chcemy jednocześnie zaprosić 
do kupna owoców różne fi rmy, które 
będą mogły oznaczyć owoc swoim 
logotypem – dodaje M. Napierała. 
– W upalne dni na plaży można spo-

tkać ok. 2 tysięcy plażowiczów, a to 
potencjalni klienci wspomnianych 
fi rm. Już dziś mamy w głowach pro-
jekty nowych modeli. Chętnie usta-
wimy jabłka, truskawki, pomarań-
cze, arbuza, ananasa i wiele innych. 
Owoce, każdemu z nas dobrze się 
kojarzą. Są zdrowe, dodają witalno-
ści, energii, są kolorowe, smaczne. 
Na co dzień pijemy soki owocowe, 
koktajle, herbaty, jemy dżemy, jogur-
ty, nawet używamy szamponów owo-
cowych do mycia włosów wymienia. 

Owocowa plaża to projekt wielo-
letni. Będzie dojrzewać, by stać się 
ciekawą atrakcją turystyczną. Lech 

Michał 
Juskowiak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Daniel Niedziela, Mateusz Gibki i Dawid Niedziela – trzech z sześciu 
zawodników dopiewskiej drużyny Brave Beavers, którzy znaleźli się 
w reprezentacji Polski.

20 wybrańców na MME
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