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!

Enej na dożynkach
w Wielkopolsce

Buk będzie w tym roku gospodarzem XVII Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich STR. 10
„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. MATERIAŁY PRASOWE ZESPOŁU

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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Fatalny Lech Poznań STR. 15

FOT. ROGER GORĄCZNIAK
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Z DRUGIEJ STRONY

Złe wieści dla kibiców Lecha i kierowców
— Trener Lecha Poznań Maciej
Skorża nie ukrywał zdenerwowania po porażce zespołu mistrza
Polski w Lubinie. Szkoleniowiec
przyznał, że to prawdopodobnie najtrudniejszy okres w jego
całej pracy trenerskiej. Skorża był
szczery do bólu i dodał: „Sytuacja wygląda bardzo źle, to co
zrobiliśmy w tych pięciu meczach
przechodzi najgorsze wyobrażenia. Jeśli będzie tak jak teraz, to
idąc dalej w tym kierunku, możemy mieć bardzo duże kłopoty”.

Więcej o Kolejorzu piszemy na str.
15. Kibice Lecha zdenerwowani
będą, zresztą nie tylko oni, nowymi
utrudnieniami komunikacyjnymi
w Poznaniu. Szczegóły na str. 3.
Powody do obaw mają mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne
i paru sąsiednich. Na szczęście,
ich interesów zamierzają bronić
włodarze. O co chodzi? Polecam
artykuł na str. 4. Piszemy też o akcji
trzech podpoznańskich aquaparków, której celem jest zachęcenie
wszystkich do nauki pływania.

Trener Maciej
Skorża był
szczery do bólu
Sławomir Lechna
redaktor naczelny NGP
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Poznaniacy chętnie na wakacje
wyjeżdżają do Kołobrzegu lub
w jego okolice. Warto poznać więc
kuchnię tego regionu. Sierpień
to pora dożynek, a te najważniejsze, bo wielkopolskie odbędą się
w Buku, o czym piszemy na str.
10. Poza tym w numerze opisujemy wiele innych wartych uwagi
wydarzeń.
Zapraszam do lektury najnowszego wydania „Naszego Głosu Poznańskiego” i na co dzień portalu
www.naszglospoznanski.pl .
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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

Zamów reklamę
w Tarnowie Podgórnym

FOT. AGNIESZKA RZEŹNIK

7 IX 20 tys.

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.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

relacje i galerie zdjęć z wydarzeń
w Poznaniu i 19 okolicznych gminach

Kalendarium
17 sierpnia
PONIEDZIAŁEK

• W Sali Wielkiej Centrum
Kultury Zamek w Poznaniu
odbędzie się koncert Marka Lanegana. Będzie to jedyny występ
artysty w Polsce. Mark Lanegan
to jedna z najważniejszych
postaci muzyki grunge i alternatywnego rocka. Pochodzi z Seattle, które na początku lat 90.
było prawdziwą kuźnią muzycznych talentów. W tamtejszych
garażach powstawały zespoły,
które na zawsze zmieniły oblicze
światowej muzyki: m.in. Pearl
Jam, Nirvana, Soundgarden
czy Scremming Trees – zespole,
z którym Mark Lanegan rozpoczął swoją muzyczną karierę.

22 sierpnia
SOBOTA

• Tego dnia odbędzie się piąta
edycja festiwalu BLusowo.
Więcej na str. 11.
• PrzyTARGaj KSIĄŻKI cykliczna akcja wymiany książek,
której celem jest podzielenie się
książkami z innymi, odbędzie
się w poznańskim CK Zamek.
Jedynym warunkiem wzięcia
udziału w wydarzeniu jest przyniesienie przynajmniej jednej
książki na wymianę. Uczestnik
rejestruje się, deklarując liczbę
przyniesionych książek. Następnie książki zostają podzielone
pomiędzy stoły tematyczne.
Każdy uczestnik może zabrać
z sobą tyle książek, ile przyniósł.
Godz. 16–18 (rejestracja od
g. 15.30) / sale 102, 103 i 104.
Wstęp wolny.

ukaże się kolejny
numer Naszego
Głosu Poznańskiego

egzemplarzy wynosi
nakład Naszego
Głosu Poznańskiego

27 sierpnia

29 sierpnia

Z nami możesz
negocjować
ceny reklam!

Wszystkich
zainteresowanych
umieszczeniem
reklamy prosimy
o kontakt!
Tel. 691 895 296

CZWARTEK

• „W drodze na najwyższe szczyty
Afryki – Tanzania, Kenia, Uganda, Rwanda, Burundi” – spotkanie z podróżnikiem Robertem
Gondkiem, g. 18.30, Sala Wielka
CK Zamek. Wstęp wolny.

SOBOTA

• Na poznańskim INEA Stadionie
odbędzie się festiwal muzyki hiphop Kochana Polsko. Wydarzenie
wpisane jest w obchody 1050.
rocznicy Chrztu Polski, a celem
koncertu – jak podkreślają organizatorzy – jest promocja pozytywnego, inteligentnego i nowoczesnego patriotyzmu.

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
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TEMAT NUMERU

Jak tu przejechać przez Poznań…
Dawno Poznań nie był tak rozkopany. W wielu miejscach trwa lub zaczęła się kolejna przebudowa dróg i ulic.
Do tego dochodzą prace modernizacyjne lub remontowe na trasach tramwajowych
wymiana torów. Tramwaje na Jeżyce
mają powrócić z nadejściem września. To samo, po wymianie trakcji
napowietrznej na trasie PST, spotka
mieszkańców Piątkowa. Tam prace
trwają od końca lipca. W tym czasie
tramwaje „Pestki” zastępują autobusy T-14. Choć jeżdżą one w dni robocze z częstotliwością co 3-5 minut, to
przejazd nie jest tak komfortowy jak
szybkimi tramwajami na bezkolizyjnej trasie. Powrót tramwajów na Piątkowo będzie więc przyjęty z radością!
Takie same powody do zadowolenia mieli też mieszkańcy: Sołacza,
Winiar i Winograd, a także Dębca
i z ul. Strzeleckiej. Tam tramwaje
po remontach kursują już od kilku
tygodni. Przypomnijmy, że tego
lata odbywała się wymiana trakcji
napowietrznej zasilającej tramwaje
oraz torów na ul. Pułaskiego, Strzeleckiej i na pętli dębieckiej, która
otrzymała nowe wygodne perony.
Ponadto zmodernizowana zostało
skrzyżowanie na ul. Święty Marcin
z al. Niepodległości, a ostatnio na ul.
Głogowskiej (w sąsiedztwie mostu
Dworcowego). Tu warto podkreślić,
iż po tej modernizacji od 1 września
pojechać mają tam tramwaje linii 3.
Ma być to dla nich nowa trasa, łącząca Górczyn z Zawadami, z trasą
przez ul. Królowej Jadwigi i ronda na
Ratajach oraz Śródce. „Trójka” (zawieszona na okres wakacji) jeździła
dotychczas z Wilczaka przez pl.
Cyryla Ratajskiego na Zawady. Czy
na nowej trasie cieszyć się będzie
popularnością? Niewątpliwie od
ponad dwóch dziesięcioleci brakowało połączenia między Łazarzem
a Ratajami przez most Dworcowy
i ul. Królowej Jadwigi. Przedtem na
tej trasie jeździła „czternastka” (ze
Starołęki), a po niej krótko „dwunastka” (do otwarcia PST). Teraz,
z powodu remontów, tę trasę zastępczo obsługuje „osiemnastka” (z Franowa przez Łazarz do Starołęki).
Gdy z końcem wakacji zakończą się
modernizacje na trasach tramwajo-

Wiadukt estakady
gotowy za rok
31 sierpnia przyszłego roku ma być
gotowy pierwszy wiadukt estakady
katowickiej. Całość estakady powstanie w lutym 2018 r.
Negocjacje Poznańskich Inwestycji Miejskich z wykonawcą – konsorcjum Most oraz Polbud-Pomorze
– dotyczyły warunków kontynuowania realizacji tej inwestycji w związku z koniecznością posadowienia
większych pali podtrzymujących
konstrukcję niż przewidywał to
pierwotny projekt, a co za tym idzie
i wzrostem kosztów o 13 mln zł.
Ostateczne uzgodnienia zapadły 6
sierpnia i wykonawca natychmiast
wkroczył na plac budowy.

Obecnie trwają prace przy posadowieniu pali, na których będzie się
opierała cała konstrukcja. To właśnie
z ich powodu budowa uległa opóźnieniu – pierwotny projekt przewidywał
uzupełnienie istniejących pali o pale
o średnicy 60 cm. Ale ich stan okazał
się tak zły, że trzeba było stawiać nowe
od zera. W związku z tym zaplanowano montaż pali o większej średnicy, by
mogły wytrzymać obciążenia przewidywane na wiadukcie. Oprócz budowy
północnej nitki PIM monitoruje również stan nitki południowej, która jest
dopuszczona do ruchu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jeszcze do końca tego roku. Red

wych „osiemnastka” ma powrócić
na Jeżyce. Pasażerowie będą musieli więc rozkładów jazdy uczyć
się na nowo, bo zmian w kursowaniu tramwajów Zarząd Transportu
Miejskiego wprowadzał w tym roku
wyjątkowo dużo i znów zapowiada
sporo. Przewozy komunikacją miejską powrócą do tzw. „czasu zimowego”. Tramwaje i autobusy miejskie
kursować będą zatem częściej, ale
nie wszystkie jeszcze na swoich starych trasach.
FOT. ANDRZEJ ŚWIĄTEK

Niewątpliwie największym utrudnieniem dla kierowców i pasażerów
komunikacji jest przebudowa Kaponiery i mostu Uniwersyteckiego. Ta
inwestycja prowadzona jest od 2012
roku i wszystko wskazuje, że z powodu opóźnień nie da się jej ukończyć do końca bieżącego roku.
Jakby było mało utrudnień w centrum miasta, kierowców czekają
komplikacje na skrzyżowaniu Solnej i alei Niepodległości. Wszystko z powodu modernizacji tego
ważnego komunikacyjnego węzła.
Kierowcy i pasażerowie autobusów
miejskich już przewidują znaczne
czasowe wydłużenie przejazdów
na linii północ – południe, a także
wschód – zachód, właśnie z powodu
jednoczesnych remontów Kaponiery i wspomnianego skrzyżowania.
Utrudnienia komunikacyjne są
też od wielu miesięcy na trasie katowickiej, a teraz zaczynają się w innej części miasta – na ul. Bałtyckiej
i Gnieźnieńskiej – z powodu przebudowy tych ulic. Trasy te będą poszerzone, z uwzględnieniem drogi
dojazdowej do uruchamianej w nieodległym czasie wielkiej spalarni
odpadów. Ta inwestycja prowadzona jest w północno-wschodnim rejonie Poznania. Z kolei w zachodniej
dzielnicy miasta – Ogrodach trwa
nadal przebudowa ul. Dąbrowskiego – od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego do Botanicznej. Trasa
ma być otwarta pod koniec roku.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu w tym czasie
wykonało modernizację pętli tramwajowej (na Ogrodach). Wymienione zostały m.in. tory, zbudowane
zostały nowe przystanki (z podwyższoną platformą), z których wygodne będzie wejście do tramwajów. Te,
jednak, jeszcze nie prędko – właśnie
z powodu przebudowy ul. Dąbrowskiego – pojawią się na Ogrodach.
Szybciej natomiast mieszkańcy zobaczą tramwaje na Jeżycach. Na ulicy Zwierzynieckiej prowadzona jest

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Nasz Głos Poznański to największy
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

NAKŁAD: 20 000 EGZ.
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).

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

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

O projektowanym przebiegu linii elektroenergetycznej
rozmawiamy z wójtem gminy Tarnowo Podgórne Tadeuszem Czajką

FOT. ARCHIWUM

Jak zatem wyglądają nowe propozycje PSE?
— Wariant obecnie zaproponowany wyznacza przebieg linii przez
Lusówko, Jankowice i Rumianek.
Są to tereny, które w naszym
Studium Zagospodarowania
Przestrzennego oraz w obowiązujących miejscowych planach
zagospodarowania przeznaczone
REKLAMA

żółty przebieg –
dotychczas prezentowany przez PSE,
akceptowany przez
gminę Tarnowo
Podgórne
pomarańczowy
– nowy przebieg,
nie do zaakceptowania
są pod zabudowę mieszkaniową,
produkcyjno-magazynową i usługową. Na przykład w Jankowicach
teren już jest zabudowany osiedlem
zabudowy mieszkaniowej. Ponadto
trasa przebiega przez najcenniejszy
przyrodniczo obszar naszej gminy
tj. Obszar Chronionego Krajobrazu
Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy.
Rozumiem, że gmina Tarnowo

Limitowana PEKA
W Punktach Obsługi Klienta Zarządu
Transportu Miejskiego oraz w punktach Centrum Informacji Miejskiej
można kupić specjalne karty PEKA
na okaziciela w wersji limitowanej
z widokami miasta Poznania.
Karty zostały przygotowane z myślą o turystach i wszystkich pasażerach korzystających okazjonalnie
z transportu publicznego. Mogą
one stanowić wyjątkową pamiątkę,
w dodatku bardzo użyteczną dla
osób, które myślą o kolejnych wizytach w stolicy Wielkopolski.
– Wizualnie karty prezentują się
niezwykle efektownie. Mamy nadzieję, że spodobają się pasażerom
transportu publicznego, którzy zdecydują się z nich skorzystać – mówi
Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania.
Na kartach znalazły się fotograﬁe znanych poznańskich obiektów.
W nastrojowej scenerii zaprezen-

Panie wójcie, na niedawnej sesji
Rady Gminy Tarnowo Podgórne burzliwą dyskusję wywołała
propozycja lokalizacji linii elektroenergetycznej 400 kV przedstawiona przez Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA…
— Rozmowy na temat przebiegu
linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Poznań Plewiska
prowadzone są od lat dziewięćdziesiątych. Jednak dotychczas rozważany był wariant przebiegający
w gminie Tarnowo Podgórne przez
Batorowo, Sady i Swadzim. I takie
właśnie rozwiązanie uwzględniamy
w naszych dokumentach planistycznych – na tej trasie znajdują
się dwa obowiązujące plany
zagospodarowania przestrzennego,
które w związku z liniami elektroenergetycznymi nie przewidują
zabudowy. Ten wariant przebiega
po śladzie istniejącym wzdłuż drogi
ekspresowej S11.

FOT. ARCHIWUM

Linie nie nad głowami
mieszkańców!
towane zostały: Teatr Wielki, Most
Jordana, Ratusz. Nie mogło oczywiście zabraknąć symbolu kojarzonego z Poznaniem, czyli Koziołków.
– Przygotowaliśmy 10 tysięcy
sztuk kart w edycji limitowanej, po
2500 z każdego wzoru. Jesteśmy
przekonani, że będzie wiele osób,
dla których taka karta będzie stanowić praktyczną, ale i efektowną pamiątkę z Poznania – mówi Bernard
Zapatka, zastępca dyrektora ZTM
Poznań. Karta nie jest tylko dla turystów, może ją kupić każdy zainteresowany pasażer.
Przypominamy, że karty na okaziciela kosztują 27 zł z czego 15 zł
klient może wykorzystać na przejazdy z tPortmonetki, a 12 zł stanowi
zwrotna kaucja. Karty w limitowanej edycji będą dostępne do wyczerpania zapasów. Oczywiście nadal
można także kupić zwykłą kartę na
okaziciela. Red

REKLAMA
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UROHWNLZHZQôWU]QHGU]ZLZHZQôWU]QHPRVNLWHU\
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Podgórne nie przyjmie nowej
propozycji PSE?
— Absolutnie nie. Nie wyrażamy
zgody na przebieg linii przez tereny
zabudowane. Ponadto podjęliśmy
współpracę z gminami, dla których projektowany przebieg trakcji
elektrycznej byłby również zmieniony,
by jeszcze mocniejszym głosem przeciwdziałać niekorzystnemu dla nas
wszystkich rozwiązaniu. Rozm. ARz
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Referendum
już we
wrześniu

Inwestycje oświatowe
Trwają odbiory robót, by z 1 września
oddanych zostało do użytku 14 nowych sal dla najmłodszych uczniów,
szatnia, sala sportowa o wymiarach
16m x 30m z boiskami do piłki
siatkowej, koszykowej i ręcznej. Od
września szkoła planuje przyjąć ok.
900 uczniów, w tym 13 oddziałów
pierwszoklasistów. Na tym etapie
gmina złożyła wnioski o doﬁnansowanie ze środków: Ministerstwa
Sportu i Turystyki na budowę sali
gimnastycznej i zaplecza sportowego na kwotę 791.000 zł oraz
Ministerstwa Edukacji Narodowej
z rezerwy celowej na pierwsze wyposażenie pomieszczeń edukacyjnych
i sali sportowej na kwotę 324.889 zł.
Rozpoczął się już drugi etap robót – modernizacja istniejącego
3-kondygnacyjnego budynku szkoły (parter i II piętro) oraz rozbudowa łącznika o jedną kondygnację, w którym powstaną nowe sale
lekcyjne i czytelnia. Zakończenie
zadania ma nastąpić na przełomie
2016/2017.
Rozbudowa szkoły w Komornikach to największa, choć nie jedyna
REKLAMA

FOT. UG KOMORNIKI

Zgodnie z planem kończy się pierwszy etap rozbudowy podstawówki
w Komornikach

Rozbudowa szkoły w Komornikach to największa, choć nie jedyna trwająca inwestycja w oświatowa w gminie.
trwająca inwestycja w oświatowa
w gminie. Trwa także rozbudowa
połączona z przebudową Przedszkola im. Króla Maciusia I w Komornikach. Zakres prac obejmuje budowę
nowych i przebudowę istniejących
pomieszczeń w parterowej części
przedszkola wraz z termomodernizacją. Już teraz można zaobserwować wykonaną elewację. Na prace

związane z termomodernizacją
gmina złożyła stosowny wniosek
o doﬁnansowanie w formie pożyczki częściowo umarzalnej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Po pozytywnej weryﬁkacji wniosku i na podstawie decyzji Zarządu
WFOŚiGW, gmina zawrze umowę
pożyczki na kwotę 143.000 zł.

Zmianie ulega także krajobraz terenu przy Gimnazjum im. Edwarda
hr. Raczyńskiego w Komornikach.
Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu przy budynku Gimnazjum. Powstanie teren utwardzony
z miejscem przeznaczonym na trybuny oraz oświetlenie istniejącego
boiska.
Anna Jezierska Kaczmarek

Wprowadzenie JOW-ów, ﬁnansowanie partii politycznych i rozstrzyganie wątpliwości prawa podatkowego to kwestie, w sprawie których
wypowiedzą się Polacy podczas referendum zarządzonego na 6 września 2015 r. Zachęcamy do skorzystania z szansy zabrania głosu.
Głosowanie w referendum ustawowo trwa dłużej niż podczas wyborów, bo od godz. 6:00 do 22:00.
Na karcie do głosowania będą się
znajdować 3 pytania:
1) „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
2) „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu
ﬁnansowania partii politycznych
z budżetu państwa?”.
3) „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni
przepisów prawa podatkowego na
korzyść podatnika?”.
Wynik wrześniowego referendum
będzie wiążący, jeśli weźmie w nim
udział więcej niż połowa uprawnionych do oddania głosu. Red
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AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa
• usługi transportowe
• usługi sprzętem budowlanym

Ratownicy w Strykowie
Szkolenie drużyn
ratowniczych
WOPR w Strykowie

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

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU
PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

9 sierpnia w Strykowie odbyło się
szkolenie drużyn ratowniczych
WOPR z Poznania i powiatu poznańskiego oraz jednostki OSP
Strykowo,
współorganizowane
przez gminę Stęszew.
Ratownicy ćwiczyli swoje umiejętności w kilku zorganizowanych
wcześniej punktach, kierowanych
przez instruktorów. Wśród pokazywanych czynności ratowniczych
znalazły się: skoki desantowe i podejmowanie tonącego, dopłynięcie
motorówką do nieprzytomnego,
podjęcie na deskę, ewakuacja na
brzeg.
Ponadto przeprowadzone zostało
nurkowanie w pełnym ekwipunku,
rzuty rzutką, kołem ratowniczym
oraz ćwiczenie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych.
Szkolenie odbyło się pod okiem
instruktorów: Szymona Michalika,
Jacka Skitka, Macieja Pawłowskiego, Andrzeja Ratajczaka, Marka
Frąckowiaka. MM
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W Lusówku szkoła
jeszcze większa
W Szkole Podstawowej w Lusówku (gmina Tarnowo Podgórne)
trwają odbiory w nowo wybudowanej części, stanowiącej
II etap rozbudowy
Przy istniejącym budynku szkoły
powstał obiekt trzykondygnacyjny
wraz z nowym głównym holem wejściowym.
W przyziemiu nowej części obok
pomieszczeń technicznych i kotłowni będzie sala do ćwiczeń korekcyjnych, szatnie i świetlica. Na parterze powstały sale lekcyjne i pokój
nauczycielski. Kolejne cztery sale
lekcyjne znajdują się na piętrze. Tu
także zaplanowano miejsce na gabinet pedagoga i pielęgniarki.
To ważna inwestycja dla Lusówka,
miejscowości, w której najszybciej
w porównaniu z innymi z gminy Tarnowo Podgórne zwiększa się liczba
ludności. Nowi mieszkańcy to bardzo często rodziny z dziećmi, które
naukę podejmują lub wkrótce podejmą w szkole podstawowej. ARz

SUPEROKAZJA!

FOT. ARCHIWUM

Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296

Debata

Oddaj krew

Komendant Miejski Policji w Poznaniu zaprasza na debatę społeczną
dotyczącą bezpieczeństwa z udziałem
wojewody wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Debata odbędzie się 15
września o godz. 12.00 w Tarnowie
Podgórnym, w sali widowiskowej GOK
„SEZAM” przy ul. Ogrodowej 14. ARz

Pod patronatem wójta gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki 29
sierpnia odbędzie się 61 Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Trwać będzie w godz. 8.00 – 16.00, w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II przy
ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym.
Zaprasza Stowarzyszenie Dar Serc.
ARz

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
 691-895-296

MAŁE FORMY
GRAFICZNE
USŁUGI • WWW.PRESS-GRAF.COM
TEL. 608-57-29-09

REKLAMA

DLA DOMU
DLA CIEBIE
NA PREZENT
WWW.GALERIA-NAZAR.EU

Wapniarnia 3, koło Trzcianki;

NA SPRZEDAŻ
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha;
tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

SPRZEDAM
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE
z materacem IKEA
(wym. 170x70),
tel. 721-66-77-80
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TEKST SPONSOROWANY

Ciepło, cieplej, upał czyli jak prowadzić prace
EKSPERT RADZI
Za oknem żar leje się z nieba,
a z wykonawców prac budowlanych
pot. Odpowiednia temperatura to nie
tylko komfort pracy, ale także prawidłowe warunki do wiązania zapraw
budowlanych. Tylko w optymalnych
warunkach schnięcia, zaprawy nabiorą deklarowane cechy techniczno
– użytkowe. Temperatura stosowania materiałów budowlanych zwykle
wynosi od +5°C do +25°C, czasem
jednak można spotkać wyjątki, jednakże górna granica nie jest wyższa
niż +30°C. Warto pamiętać, że wymaganie to dotyczy nie tylko temperatury
powietrza, ale także wbudowywanych
materiałów oraz podłoża. O tym jak
bardzo może nagrzać się podłoże wystarczy prosty eksperyment – dotknąć

dłonią jasnej i ciemnej powierzchni
tynku, w tych samych warunkach
ciemna może nagrzać się kilkukrotnie
bardziej, nawet przy temperaturze ok.
20°C . Wysoka temperatura powoduje krótki czas obróbki nakładanych
materiałów oraz ich szybkie schnięcie, konsekwencją tego jest możliwość
zmniejszenia wytrzymałości mechanicznych, występowania spękań itp.
Dotyczy to przede wszystkim prac
na elewacji, gdzie operacja słońca
jest szczególnie intensywna. Dlatego
też spodziewając się przekroczenia
zalecanych temperatur należy prace
ociepleniowe, tynkowe prowadzić
w godzinach porannych lub wieczornych, czyli w porach dnia, gdy jeszcze
jest stosunkowo chłodno. Pamiętajmy bezwzględnie o zabezpieczeniu
budynku siatkami, które ograniczają

KREISEL
Technika Budowlana sp. z o.o.
tel. +48 61 846 79 00,
fax +48 61 846 79 09
www.kreisel.pl
nasłonecznienie i temperaturę podłoża. Prowadzenie prac w godzinach
wieczornych powoduje, że zaprawa
w nocy, gdy temperatury są odpowiednie dojrzewa i powoli wiąże,
jednakże w tym czasie podłoże może
być nagrzane i zanim odda ciepło na
zewnątrz mija trochę czasu. Rankiem
temperatura spada często dosyć nisko, podłoże będzie mieć temperaturę zbliżoną otaczającego powietrza,

więc wiązanie produktów odbywa się
w temperaturach <25°C, dzięki czemu nie zostanie zaburzone wiązanie
cementu (w przypadku zapraw opartych na nim) lub wiązanie polimerów
(w przypadku tynków dyspersyjnych).
Praca na elewacji to jedno, drugim
elementem jest eksploatacja – jak już
wspomniano wcześniej elewacja nagrzewa się, co powoduje wysokie naprężenia, a ciemny kolor potęguje ten
efekt, co często objawia się pęknięciami, dlatego bardzo istotny jest dobór
odpowiednich zapraw i tynków. Najbardziej elastycznym tynkiem jest
SILIKON PROTECT 031 – oparty na
bazie nanopolimerów. Ponadto jego
właściwości samoczyszczące oraz łatwość zmywania powodują, że tynk
ten jest najlepszą propozycją wśród
innych na rynku.

Bartosz Polaczyk
Product Manager KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o
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Pływać każdy może
Pływanie to jeden z najpopularniejszych i najlepszych sposobów aktywnego spędzania czasu. Dlatego
w okresie letnim próbuje go niemal
każdy. Czy jednak każdy potraﬁ robić to bezpiecznie i z korzyścią dla
zdrowia? Akcja „Otwórz się na pływanie” ma uświadomić, jak ważna
jest poprawna nauka tej umiejętności. W tym celu trzy podpoznańskie
aquaparki przeprowadzą m.in. szereg bezpłatnych zajęcia dla dzieci
i dorosłych.
Większość błędów, jakie popełniamy w wodzie jest wynikiem braku odpowiedniego przygotowania
do pływania. Niedobory edukacyjne
w tym zakresie mszczą się bezlitośnie, co obrazują statystyki utonięć.
– Nauka pływania nie jest tak
intuicyjna, jak się powszechnie sądzi. Najważniejsza w pływaniu jest
technika. Bez odpowiedniego przygotowania w tym zakresie trudno
czerpać przyjemność z przebywania
w wodzie, ponieważ bardzo szybko
będziemy wyczerpani. Dlatego tak
istotne jest, by pływania uczyć się
pod okiem wykwaliﬁkowanych treREKLAMA

FOT. SŁAWOMIR LECHNA

Trzy podpoznańskie aquaparki: Tarnowskie Termy z Tarnowa Podgórnego, Park Wodny Octopus z Suchego
Lasu oraz pływalnia Oaza z Kórnika proponują bezpłatne zajęcia z nauki pływania

W miniony czwartek na Tarnowskich termach odbyła się konferencja
prasowa poświęcona akcji „Otwórz się na pływanie”.
nerów – mówi dr Krzysztof Pietrusik.
Trzy podpoznańskie aquaparki: Tarnowskie Termy z Tarnowa
Podgórnego, Park Wodny Octopus
z Suchego Lasu oraz pływalnia Oaza
z Kórnika proponują bezpłatne zajęcia z nauki pływania. 15 sierpnia od-

były się one w Tarnowskich Termach,
w niedzielę 23 sierpnia Suchym Lesie, a w sobotę 29 sierpnia w kórnickiej Oazie. W programie m.in.
nauka pływania dla dzieci w różnych
grupach wiekowych, nauka pływania
dla dorosłych, a także doskonalenie
techniki „kraul” oraz aquaﬁtness.

– Każda minuta poświęcona na
profesjonalną naukę pływania zaprocentuje wieloma korzyściami.
Będziemy zdrowsi i w pełnie bezpieczni nad wodą. Pływania można
uczyć się samemu, podobnie, jak
jazdy samochodem. Pytanie tylko
czy taka nauka będzie efektywna –
mówi Anita Stellmaszyk, prezes zarządu Tarnowskich Term.
Specjaliści podkreślają także, że
ważne jest miejsce pobierania nauki
oraz towarzyszący temu sprzęt. –
Trudno porównywać zatłoczoną pły-

Umiejętne pływanie ma zbawienny
wpływ na organizm
ciznę nad jeziorem z odpowiedniej
głębokości basenem, gdzie do dyspozycji mamy szereg dodatkowych
akcesoriów pływackich – mówi
Wojciech Kiełbasiewicz, kierownik
Kórnickiego Centrum Sportu i Rekreacji w Kórniku, którego częścią
jest pływalnia Oaza.

W ramach projektu „Otwórz się
na pływanie” biorące w nim udział
podpoznańskie aquaparki przygotują także broszury poradnikowe dotyczące nauki pływania. Będzie można
je pobrać przez Internet. Eksperckie
porady będą też umieszczane na proﬁlach społecznościowych biorących
udział w akcji obiektów.
Umiejętne pływanie ma zbawienny wpływ na organizm człowieka:
relaksuje, podnosi odporność, zapobiega występowaniu nadwagi
i wielu chorób układu krążeniowego, może tez korygować wady postawy i wspierać regenerację układu
mięśniowego i kostnego.
– Co szczególnie ważne, do pływania nie potrzebujemy specjalistycznego ekwipunku ani drogich
strojów. Jeśli nie ma pogody, możemy skorzystać z krytych basenów.
Nie ma też przeciwwskazań, by trenować dosłownie w każdym wieku.
Róbmy to jednak świadomie i bezpiecznie – podkreśla Krzysztof Linkowski, dyrektor Ośrodka Sportu
w Suchym Lesie, pod który podlega
Park Wodny Octopus. Lech
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Pasjonat kuchni pomorskiej
Czym Pan się inspiruje tworząc
menu dla swojej restauracji?

Jak wybierać dobre produkty?
Gdzie ich szukać?

— Inspirują mnie zapominanie
babcine przepisy, które odnajduję
w starych książkach i zeszytach.
Produkty regionalne, które odkrywam w małych gospodarstwach, na
targu, w naszym regionie.

— W okolicy. Ja np. ser kozi
sprowadzam z gospodarstwa Kozi
gródek. Z tego sera postawie mój
sernik oraz sałatki za bazie sera ze
świeżymi ziołami, które sprowadzam także z okolic Gdańska,
z wyspecjalizowanego gospodarstwa, które produkuje, zioła, kiełki
i kwiaty dla gastronomii.

Czy ma Pan swoje ulubione
produkty? Gdzie się Pan w nie
zaopatruje?
— Moje ulubione produkty to ryby
i owoce morza. Ryby lokalne te
z kołobrzeskiego portu rybackiego, od zaprzyjaźnionych rybaków.
Owoce morza z odległych zakątków,
jak homary z Kanady, które dzięki
dostarczaniu ich awionetkami do
zamawiającego są jeszcze żywe,
a potem czekają na koneserów, którzy chcą spróbować wykwintnego
produktu pierwszej jakości. W naszym homararium żyją też ostrygi,
mule i przegrzebki. Sprowadzamy je
z Francji. Lubię też grzyby, w które
zaopatruję się z Borów Tucholskich.
Runo leśne wspaniale komponuje
się z rybami i owocami morza.
REKLAMA

FOT. ROBERT GAUER

Rozmowa z Andrzejem Jakomulskim, szefem kuchni hotelu Leda, o tożsamości kulinarnej Kołobrzegu

Do tej pory niewiele mówiło się
o kuchni tego regionu. Czy jest
kuchnia kołobrzeska?
— Pomorze przez wieki było
obszarem, na którym stykało się
wiele kultur i nacji. Po wojnie
do Kołobrzegu przybyły grupy
ludności z terenów całej Polski.
Wszystkie te grupy przyniosły ze
sobą swoje smaki, dania ze stron
dzieciństwa. Ludzie nawzajem je
poznawali, próbowali. Ta kuchnia
się rodziła dopiero. Teraz mieszkańcy zaczynają nakreślać drogę
tej kuchni i tożsamości kulinarnej
Kołobrzegu. Robiąc powtarzalne dania. Gotując z lokalnych

Andrzej Jakomulski: – Homary
czekają na koneserów, którzy chcą
spróbować wykwintnego produktu
pierwszej jakości.
produktów tworzą bardzo ciekawą
i oryginalną kuchnię.
Jakie produkty ją wyróżniają?
Jakie są charakterystyczne
potrawy?
— Mam znakomite produkty.
Mamy solankę kołobrzeską, ryby,
dziczyznę, kozie sery, miody, ogórki

kiszone. W solance marynuje się
ryby, maceruje mięsa i inne produkty co daje oryginalny efekt ﬁnalny.
Zaczynają tu powstawać gospodarstwa specjalizujące się w uprawie
rodzimych roślin i zwierząt ras,
które tu kiedyś królowały jak np.
gęsi pomorskie. Powstała na terenie
zachodniopomorskiego winnica,
powstają browary lokalne. Będą tu
hodowane kapłony, które chcemy
przywrócić do łask koneserom drobiu. Te wszystkie produkty, które
dookoła nas są uprawiane, które
związane są z regionem odciskają
swój znak na naszej kuchni regionalnej, która jest żywa i się tworzy
na naszych oczach. Widzimy jak
tworzy się ta nowa historia kulinarna Kołobrzegu.
Czy są w Kołobrzegu potrawy,
które moglibyśmy nazwać klasyką
tego regionu?
— Tak. Prym oczywiście wiodą
tu ryby: mamy dorsza, z którego
powstały potrawy takie jak rosół
z dorsza, wątróbki z dorsza. Rosół,
który najpierw przygotowywali
kołobrzescy rybacy, którzy już

w czasie rejsu na morzu robili sobie
rozgrzewający rosół, który pomagał im w czasie połowu w jesienne
dni rozgrzać się. Do tego jedli
świeżo smażone wątróbki z dorsza.
To wzmacniało ich i dawało im siłę
do ciężkiej pracy. Historia tych potraw, które dziś można nazwać klasyką powstała najpierw w miejscu
ich wytwarzania jak np. nalewka
z pędów młodej sosny, którą dziś
tu można degustować w niejednym
domu, powstała dzięki pomysłowości ludzi mieszkających w pobliżu
sosnowych lasów. To oni docenili
najpierw jej walory lecznicze i to
dzięki nim tradycja robienie tej
nalewki przetrwała. Wspaniały jest
też kołobrzeski żur rybny z kiełbaską rybną. Te kiełbaski rybne
były na tym terenie wytwarzane
już w XIX wieku. Teraz znowu się
je robi. Jadłem to , bardzo mi smakuje. Rewelacja. Nie możemy też
zapominać o śledziu, którego się
tu przyrządza na wiele sposobów.
Jest to ryba bardzo wszechstronna
i można ją jeść na śniadanie, obiad
i kolację.
Rozmawiał Sławomir Lechna
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Enej na dożynkach wielkopolskich
– Bardzo się cieszę, że to właśnie
w tym miejscu zorganizowane zostaną dożynki. Gmina Buk, choć
położona jest dość daleko od Metropolii Poznańskiej, to w ostatnim
okresie rozwija się we wręcz nieprawdopodobnym tempie. Co warte
podkreślenia, mimo ostatnich dynamicznych przemian gospodarczych
i silnego oddziaływania autostrady
A2, ten region zachował swój rolniczy charakter. To wręcz doskonały
przykład na to, jak rolnictwo oraz
przemysł mogą ze sobą funkcjonować – powiedział na konferencji
prasowej starosta poznański Jan
Grabkowski.
Rolniczy charakter gminy Buk
podkreślał również marszałek województwa wielkopolskiego Marek
Woźniak. – To wyjątkowo dobre
miejsce, aby zaprosić tam rolników
z całego regionu. Powiat poznański
rozwija się bardzo dynamicznie, ale
rolnictwo ma w Buku swoje tradycje
i cały czas odgrywa tam istotną rolę.
Dziesięć procent gospodarstw z caREKLAMA

Rolę starościny pełnić będzie Justyna
Jóźwiak z Dębna w gminie Stęszew.
łego powiatu jest zlokalizowanych
właśnie w tej gminie – powiedział
Marek Woźniak.
Starostą dożynek będzie Andrzej
Bogacz z Pawłówka (w gminie
Buk), natomiast rolę starościny pełnić będzie Justyna Jóźwiak z Dębna
w gminie Stęszew.
Uczestnicy konferencji odwiedzi-

li gospodarstwo Andrzeja Bogacza
oraz Justyny Jóźwiak.
XVII Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie rozpoczną się o godz. 12 otwarciem wystawy rolniczej. Na stadionie miejskim
swoje stoiska zaprezentuje wiele
instytucji związanych z rolnictwem.
Godzinę później rozpocznie się

Uczestnicy konferencji odwiedzili także gospodarstwo starosty dożynek Andrzeja Bogacza.
msza święta pod przewodnictwem
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,
metropolity poznańskiego. Zaraz po
niej nastąpi obrzęd dożynkowy, który zaprezentuje Zespół Pieśni i Tańca
„Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Organizatorzy przygotowali także ciekawy program artystyczny.

W jego trakcie swoje występy przedstawią m.in. Swarzędzka Orkiestra
Flażoletowa, Kapela Podwórkowa
„Junki z Buku” czy też Big Band
„Take Eight”. Największą gwiazdą
imprezy będzie jednak zespół Enej.
Występ tego popularnego zespołu
rozpocznie się o godz. 20.30.
Tomasz Sikorski

FOT. TOMASZ SIKORSKI

Buk będzie w tym roku gospodarzem XVII Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich.
Impreza odbędzie się 30 sierpnia na stadionie miejskim
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Europejski folklor z dziewięciu krajów
Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i tarnowskie dożynki w Lusowie
Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki”, „Złote Kłosy”, „Koźlary”, „Siekieracy”, „Chludowianie”, „Wiwaty” i oczywiście „Lusowiacy”.
Wśród zaproszonych zespołów
zagranicznych, które wystąpią
w Lusowie w ramach Festiwalu
Sztuki Ludowej, będzie jeden z najbardziej znanych zespołów folklorystycznych na Białorusi – „Guda”.
Tradycje Cypru przedstawi natomiast Towarzystwo Folklorystyczne
„Fogem”. Ciekawie zapowiada się
także występ Greków z „Youth Educatice and Cultural Cause of Melissohori – Thessaloniki”. Wystąpią
także „Wi’j eren ’t Olde” z Holandii,
turecki „Penfolk”, słowacka „Drienka”. macedoński „Mirce Acev”.
Jako główna gwiazda wystąpi ukraińska grupa „Weseli Galicjanie”.

Korowód i Obrzęd Dożynkowy poprowadzi Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”.

Dwie gwiazdy, dwie sceny
NASZ PATRONAT
Piąta edycja festiwalu BLusowo
może zaskoczyć stałych bywalców.
Formuła imprezy stanie się jeszcze
ciekawsza. Pozostanie jednak to, co
najważniejsze: muzyczna uczta nie
tylko dla fanów bluesa oraz znakomita atmosfera, której sprzyja piękne otoczenie Lusowa. Patronat od
samego początku sprawuje „Nasz
Głos Poznański”.
Podobnie jak w ubiegłym roku
podczas festiwalu działać będzie
REKLAMA

Dziecięca Strefa Artystyczna, w której najmłodsi pod opieką animatorów wezmą udział w muzycznych, teatralnych i plastycznych zabawach.
Strefa ruszy 22 sierpnia o godz. 15
i działać będzie do godz. 20.
Na głównej scenie imprezę rozpocznie koncert poznańskiego
kwartetu Fingerstyle Bob. Kolejnym
wykonawcą będzie laureat ubiegłorocznej edycji BLusowa – zespół
Jerry’s Fingers. Po występie laureatów przyjdzie pora na nowość
– spod sceny ruszy parada blueso-

wa prowadzona przez 9-osobowy
zespół Funky New Orleans. Celem
będzie nowa, druga festiwalowa
scena umiejscowiona w ośrodku
Val di Sole. Tam wysłuchamy także
występu zafascynowanych nowoorleańskim stylem wrocławian.
Od godziny 18 na dużej scenie
odbędzie się piąta edycja przeglądu zespołów bluesowych. Krótkie
występy prezentować będą – jak
w ubiegłym roku – czterej ﬁnaliści.
Wstęp na całą imprezę jest wolny.
Jarek Krawczyk

FOT. SŁAWOMIR LECHNA

Fanom folkloru nie trzeba chyba
przedstawiać Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych.
Impreza odbywa się od 16 lat w Lusowie, a od kilku – gości zespoły
z całej Europy. 23 sierpnia zobaczymy i usłyszymy pieśni i tańce
z Białorusi, Cypru, Grecji, Holandii,
Macedonii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i oczywiście z Polski. Imprezę
poprzedzą Dożynki Gminy Tarnowo
Podgórne.
Dożynki rozpoczną się o godz.
10.30 mszą w kościele św. Jadwigi
Śląskiej i św. Jakuba Apostoła w Lusowie. Po niej na placu przed kościołem zobaczymy Korowód i Obrzęd Dożynkowy, który poprowadzi
Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”.
Od 13 w ramach Powiatowego
Przeglądu Zespołów Folklorystycznych zobaczymy aż 19 zespołów z 9
krajów! Część z nich będzie brała
udział w konkursach na najlepszy
zespół i najciekawszą kapelę ludową. Wśród nich m. in. działający
w GOK „SEZAM” Dziecięcy Zespół

Jarek
Krawczyk
redakcja@naszglospoznanski.pl

Świetny chór
NASZ PATRONAT
Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowy, setny koncert w cyklu
Lusowskie Spotkania Muzyczne.
Zanim się jednak rozpocznie czeka
nas spotkanie ze znakomitym chórem – Capella Musicae Antiquae
Orientalis.
Ten chór powstał w 1984 roku
z inicjatywy absolwenta Konserwatorium im. P. Czajkowskiego
w Moskwie, profesora Leona Zaborowskiego. Skupia przedstawicieli

różnych środowisk i pokoleń, a specjalizuje się w muzyce cerkiewnej
mistrzów rosyjskich XVIII, XIX
i XX wieku. Zespół występował wielu krajach Europy, doceniany jest
także w kraju. Na koncie ma około
500 koncertów.
Występ w Lusowie będzie prawdziwą gratką nie tylko dla miłośników muzyki cerkiewnej. Najwyższy
poziom – gwarantowany. Zapraszamy 6 września o godz. 13 do kościoła w Lusowie. Wstęp wolny!
Jarek Krawczyk
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Piosenka jest dobra na wszystko
W trakcie wakacji już po raz kolejny odbywa się XI Letni Festiwal Muzyka z Kórnika

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Tegorocznym koncertom przyświeca hasło pochodzące z Kabaretu
Starszych Panów „Piosenka jest
dobra na wszystko”. Organizatorem festiwalu i głównym sponsorem
jest Fundacja Zakłady Kórnickie,
natomiast mecenat nad festiwalem
sprawuje Urząd Miejski w Kórniku.
Muzyczne spotkania odbywały
się w każdą niedziele lipca i sierpnia
w Arboretum Kórnickim. Wyjątek
stanowił koncert inauguracyjny,
który miał miejsce w Kórnickim
Centrum Sportu i Rekreacji OAZA
podczas którego artyści Teatru
Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu wykonali dzieło Carla
Orffa „Carmina Burana”.
W programie festiwalu przewidzianych było osiem spotkań, podczas których prezentowany był słuchaczom zróżnicowany repertuar
pod względem gatunków i stylów
muzycznych m.in. piosenka francuska, ballady rosyjskie, tanga czy
muzyka operetkowa.
Tegoroczna edycja festiwalu
przyciągnęła jak co roku szerokie
grono publiczności nie tylko z Kórnika i okolic.
Koncert ﬁnałowy odbędzie się 23
sierpnia. Podczas niego zespół Audiosphera przeniesie publiczność
w lata dwudzieste, lata trzydzieste
ubiegłego wieku. Serdecznie zapraszamy! Zosia Fludra

Płyta, premiera i… koncert
Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Po wakacyjnej przerwie artyści
wznowili próby do musicalu „Evita”,
którego premiera odbędzie się 26
września. Na scenie zobaczymy historię Evy Perón-Duarte – drugiej żony
prezydenta Argentyny Juana Peróna.
Możemy spodziewać się spektaklu
pełnego energii i wielkich namiętności. Jest to najbardziej znane i najczęściej wystawiane dzieło Andrew Lloyda Webbera, autora takich hitów jak
„Koty”, „Upiór w operze” czy „Jesus
Christ Superstar”. Dodatkową atrakcją jest fakt, że w Poznaniu wystawiona zostanie najnowsza wersja „Evity”
z 2010 roku, z oscarową piosenką
Madonny „You must love me”.
Wszyscy fani musicalu „Jekyll&Hyde” mogą już zacierać ręce,
bo premierę przygotowują ci sami
realizatorzy. A zatem reżyserii podjął się Sebastian Gonciarz, autorem
scenograﬁi jest Mariusz Napierała,
choreograﬁi Paulina Andrzejewska,
a kostiumów Agata Uchman. Kierownikiem muzycznym spektaklu
został Piotr Deptuch. Fantastyczna

jest także obsada wyłoniona w castingu, a w niej między innymi: Janusz Kruciński, Edyta Krzemień,
Marta Wiejak, Filip Cembala i Tomasz Steciuk. Do grudnia zaplanowanych zostało 21 spektakli. Sprzedano już 3 600 biletów, co stanowi
ponad połowę dostępnych, warto
więc się spieszyć z zakupem. Bilety
można kupować jak zawsze on-line

na stronie Bilety24.pl, a od 17.08.
także w kasie teatru.
Wszyscy fani musicali powinni sobie zarezerwować czas również 21 października. Tego dnia – po raz pierwszy
w Sali Ziemi MTP – odbędzie się wyjątkowy koncert musicalowy „Face
to Face” z udziałem najlepszych głosów w kraju: Edytą Krzemień, Martą
Wiejak, Anną Lasotą, Agnieszką
Wawrzyniak, Januszem Krucińskim,
Damianem Aleksandrem i Januszem
Radkiem. Znani soliści wykonają
najbardziej lubiane fragmenty czołowych broadwayowskich musicali,
w tym między innymi ze spektakli
„Jekyll&Hyde” oraz „Evita”. Podczas
wydarzenia odbędzie się również premiera pierwszej piosenki do musicalu
„Seksmisja” – superprodukcji teatru
planowanej na jesień 2016 roku. Solistom towarzyszyć będą zespoły chóru,
baletu i orkiestry Teatru Muzycznego
w Poznaniu. Wydarzenie przygotowują realizatorzy odpowiedzialni za
spektakle „Jekyll&Hyde” i „Evita”.
Bilety w cenie 50–120 zł wkrótce będą
dostępne on-line na stronie internetowej teatru oraz na portalu Bilety24.pl.

We wrześniu odbędzie się również
premiera długo wyczekiwanej płyty
CD z muzyką ze spektaklu „Jekyll
&Hyde”. Z tej okazji Teatr Muzyczny
w Poznaniu przygotował nie lada niespodziankę. A będzie nią spotkanie
z odtwórcami głównych ról, czyli Januszem Krucińskim, Edytą Krzemień
i Martą Wiejak, a także z kierownikiem muzycznym spektaklu i nagrania – Piotrem Deptuchem. Gwiazdy
będzie można poprosić o autograf
w niedzielę 6 września o godz. 12.00
w restauracji Czerwona Papryka. Jest
to niepowtarzalna okazja, aby nabyć
płyty, spotkać się oko w oko ze swoimi
ulubieńcami oraz porozmawiać o musicalu i nie tylko. Rezerwację stolików
można składać do 30 sierpnia pod
adresem restauracja.czerwonapapryka@wp.pl. Wejście na spotkanie jest
bezpłatne.
Wszystkie te wydarzenia to dopiero początek atrakcji, jakie Teatr
Muzyczny w Poznaniu szykuje dla
swoich widzów w nowym sezonie.
Warto przypomnieć, że jest to sezon
jubileuszowy, w którym teatr będzie
obchodził 60-lecie działalności. Lech

Ostatni
seans tego
lata
Po Lusowie i Tarnowie Podgórnym
kino letnie zawita do Przeźmierowa.
Na terenie Centrum Kultury zobaczyć będzie można wielki kinowy
przebój – opowiadający historię
Zbigniewa Religi ﬁlm „Bogowie”.
Biograﬁczny ﬁlm z 2014 roku
jest opowieścią o buntowniku, który rzuca wyzwanie naturze, władzy
i własnym ograniczeniom. To ﬁlm
– czytamy w jego opisie – o pierwszym udanym polskim przeszczepie
serca dokonanym przez prof. Religę
w Zabrzu. Dramat nieudanych operacji, walka o każde uderzenie serca,
wielkie ambicje i bolesne porażki, samotność geniusza, który stanął sam
przeciwko swoim mentorom i rozpoczął rewolucję w polskiej medycynie.
Za sprawą GOK „SEZAM” ﬁlm
„Bogowie” będzie można zobaczyć
przy ul. Ogrodowej 13a w sobotę
29 sierpnia o godz. 20. Na widzów
czekać będzie spory ekran i leżaki.
Wstęp wolny! Jarek Krawczyk

ZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMI

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Forest Run – biegiem przez las!
Już po raz drugi na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego odbędzie się długodystansowy bieg Forest Run

FOT. G. LISOWSKI

W tym roku znowu możecie uciec
do lasu, żeby cieszyć się wolnością,
przestrzenią i ciszą. Po co biegać
po asfalcie, gdy leśna ścieżka jest
tak blisko? Czemu mamy męczyć
się w miejskim zgiełku kiedy w lesie
jest tak spokojnie i cicho? Dlaczego słuchać warkotu samochodów,
przecież ptaki tak pięknie śpiewają!
Trzy przygotowane przez organizatorów trasy mają charakter typowo trailowy, przebiegają w całości
po duktach leśnych. Zawodnicy
pobiegną przez pola, bogate lasy,
zabytkowe aleje, a także niesamowitymi singletrackami wzdłuż jezior.
Najdłuższa trasa, prawie 50 km, jest
z pewnością najbardziej atrakcyjna
– obejmuje wszystkie najpiękniejsze
zakątki Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Serce zawodów zlokalizowane
jest zaledwie 20 kilometrów od
centrum Poznania. W ciągu 30 minut od wyjazdu z miasta możecie
poczuć smak wolności i prawdziwy
zapach lasu.
Na biegu panuje rodzinna, piknikowa atmosfera, organizatorzy zadbali o dodatkowe aktywności również dla dzieci, więc to dobra okazja
do spędzenia dnia z poza miastem
z całą rodziną.
Do wyboru będzie też dystans
23 km i 12,5 km. W pierwszej edycji biegu wzięło udział 450 zawodników, w tym roku pobiegnie 700
osób. Bieg odbędzie się 19 września.
Poczuj na chwilę tą wolność
i swobodę, którą daje Ci natura. Las
jest tak blisko! Więcej na: www.forestrun.pl

REKLAMA

Tenisowe emocje na AZS
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NASZ PATRONAT

W turnieju głównym zagra,
najprawdopodobniej z „jedynką”
Kamil Majchrzak.
XVI Międzynarodowe Mistrzostwa
Wielkopolski są turniejem z pulą
nagród 15 tys. dolarów. Zwycięzca
w grze pojedynczej otrzyma 2160 dolarów i 27 punktów w rankingu ATP.
– W turniejach rangi futures gra-

AZS zaprasza
• Najlepsza sekcja tenisowa
w Polsce zaprasza dzieci do
swoich szkółek tenisowych.
Nauka gry w tenisa prowadzona jest na wszystkich poziomach zaawansowania. Korty
AZS Poznań są w polskim
tenisie miejscem szczególnym.
Kariery rozpoczynali tutaj wielcy polscy tenisiści, tu trenują
aktualni czołowi zawodnicy
kraju we wszystkich kategoriach
wiekowych. Informacje i zapisy:
AZS Poznań, ul. Noskowskiego
25 tel. 61 851 85 95, mail: azstenis@poczta.onet.pl .

ją często doświadczeni tenisiści,
którzy po kontuzji lub zniżce formy,
starają się odbudować swoją pozycję w rankingu – wyjaśnia prezes
Jacek Muzolf. – Futuresy są jednak
organizowane przede wszystkim
z myślą o młodych zawodnikach,
którzy powinni się ogrywać w rywalizacji z profesjonalistami.
Dlaczego warto zachęcić kibiców
do przyjścia na korty przy ul. Noskowskiego?
– Po prostu grać tu będą dobrzy
zawodnicy. Polacy są mocni, a przyjadą także interesujący zagraniczni
tenisiści – zachęca Jacek Muzolf.
Eliminacje przewidziano na
22-24 sierpnia, natomiast turniej
główny zostanie rozegrany od 24 do
30 sierpnia. Najważniejsze mecze
będzie można zobaczyć od 29 sierpnia, kiedy to odbędą się półﬁnały
gry singlowej oraz ﬁnał debla. Największe emocje przewidziano na 30
sierpnia kiedy zostanie rozegrany
wielki ﬁnał singla. Lech

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
 691-895-296

FOT. P. RYCHTER

XVI Międzynarodowe Mistrzostwa
Wielkopolski w tenisie ITF Futures 15 tys. $ TALEX OPEN 2015
odbędą się od 22 do 30 sierpnia na
kortach AZS w Poznaniu, przy ul.
Noskowskiego 25. Patronat prasowy
nad imprezą sprawuje m.in. „NGP”.
Jerzy Janowicz, Lukas Rosol
(pokonał w 2012 roku na kortach
Wimbledonu Rafaela Nadala), Robert Lindstedt (wygrał w Poznaniu
w 2002 r., triumfator Australian
Open w deblu z Łukaszem Kubotem) – to tylko trzy nazwiska czołowych obecnie tenisistów świata,
którzy rywalizowali w Międzynarodowych Mistrzostwach Wielkopolski na kortach AZS. Z bardziej
znanych graczy zagrał Rui Machado. Portugalczyk, najwyżej sklasyﬁkowany w rankingu singlistów
był na 59. miejscu na początku października 2011 r. W Poznaniu grał
też Mariusz Fyrstenberg i Fin Kim
Tillikainen, trener Janowicza, który triumfował tu w 2003 r. W tym
roku zobaczymy także Czecha Dusana Lojdę, który dwa razy zwyciężał w poznańskim futuresie (2009
i 2012).
Czy wśród tegorocznych uczestników są gracze mogący wkrótce
dołączyć do światowej czołówki?
– Nie wiem czy także w tym roku
podczas naszego futuresa narodzi
się nowa gwiazda światowego tenisa, ale na pewno emocji nie zabraknie – mówi Jacek Muzolf, dyrektor
16. Międzynarodowych Mistrzostw
Wielkopolski w Tenisie Talex Open
2015, prezes Polskiego Związku
Tenisowego, prezes sekcji tenisowej
AZS Poznań.
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{VLHUSQLDUQDWDEOLFDFKRJğRV]Hġ8U]ôGX0LHMVNLHJRZ
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Najlepsze w Polsce
NASZ PATRONAT
Trwa XXIV edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości „Najlepsze
w Polsce” – „The Best in Poland”
pod patronatem „Naszego Głosu Poznańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą
głosować na najlepszych usługodawców wykonujących usługi na terenie
Polski i producentów z krajów Unii
Europejskiej. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo im. Hipolita
Cegielskiego w Poznaniu. W celu

zgłoszenia najlepszej usługi lub produktu, należy wypełnić jeden z kuponów, które będziemy zamieszczać na
łamach „Naszego Głosu Poznańskiego” i wysyłać na adres: Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Garncarska 8, 61-817 Poznań. Kandydatów można też zgłaszać za pomocą
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jesienią 2015
roku. Wśród wysyłających kupony
rozlosowane zostaną nagrody. Red
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Zborowo
na sportowo
Owocowa plaża w Zborowie po
pierwszej owocowej imprezie
kursy tańca salsy i bachaty, dzieci
uczestniczyły w warsztatach tworzenia instrumentów, puszczały durze
bańki mydlane.
Instruktor żeglarstwa UKS Grot
Więckowice – Małgorzata Pic zachęcała dzieci do nauki podstaw
żeglowania na optymistach, dorośli mieli okazję pożeglować sportową, otwarto pokładową łódką
Sigmą.
Sporą atrakcją była również kurtyna wodna przygotowana przez
Ochotniczą Straż Pożarną z Dopiewa. Wśród plażowiczów rozdawane
były materiały edukacyjne dot. bezpiecznego przebywania nad wodą.
Wszystko to w jedno popołudnie na
owocowej plaży w Zborowie.
Marcin Napierała

FOT. SŁAWOMIR LECHNA

Dziewiątego sierpnia na plaży
w Zborowie odbył się rodzinny
festyn pod hasłem „Zborowo na
sportowo”. GOSiR Dopiewo, organizator imprezy przygotował szereg
atrakcji dla plażowiczów.
W samo południe rozpoczął się
turniej siatkówki plażowej gdzie wystartowało 12 par. Najlepszą okazała się para Klimański / Michalczyk
pokonując w ﬁnale parę Jankowski
/ Jakubowski.
Oprócz turnieju plażówki odbyło
się kilka owocowych konkursów dla
dzieci i dorosłych. Był m.in. „limonowy tor przeszkód”, konkurs „ile
waży arbuz GOSiR-u”. Zwycięzcy otrzymywali w nagrodę owoce.
Latynoska wioska z Dąbrówki El
Pueblo – prowadziła błyskawiczne

Wędkarze nad Lipnem Rajd na koniec wakacji Spływ
W ostatnią niedzielę sierpnia
(30.08.) Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dopiewie zaprasza na
V Rajd Rowerowy na Koniec Wakacji. Formuła rajdu promienista – każdy uczestnik powinien zaliczyć minimum 3 z 5 punktów kontrolnych
wyznaczonych przez organizatora
na terenie gminy Dopiewo. Nie ma
startu wspólnego, a trasę dojazdu do
poszczególnych punktów uczestnicy
wybierają sami we własnym zakresie.
Nie ma obowiązku jazdy szlakami
rowerowymi (nie wszystkie punkty znajdują się przy oznaczonych
szlakach rowerowych). Zadania na

Dalsza klasyﬁkacja przedstawia
się następująco: II miejsce: Marian
Kasprzyk, III miejsce: Krzysztof
Kowalski, kolejne: Zbigniew Mianowski, Henryk Majorczyk, Robert
Grędas.
MM

punktach kontrolnych można wykonywać w godzinach 9:00–12:00.
Następnie należy udać się na metę
– Owocowa plaża w Zborowie. Należy tam dotrzeć w godzinach 11:00–
13:00. Pierwszych 200 uczestników
na mecie z zaliczonymi minimum
trzema punktami kontrolnymi otrzyma poczęstunek. Na mecie będzie
można dokonać bezpłatnego znakowania rowerów, rejestracji dokonywać będzie policja. Udział w rajdzie
jest bezpłatny. Podsumowanie rajdu
i przyznanie nagród nastąpi około
godz. 14.00, a cała impreza zakończy
się około godz. 14.30.Red

Wartą
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Dopiewie, jak co roku, zaprasza do
udziału w spływie kajakowym rzeką
Wartą. Spływ pod nazwą „Kajakowy
weekend ze Szpakami i GOSiR-em”
odbędzie się w sobotę 12 września.
Tegoroczny odcinek to 20 km na
trasie z Puszczykowa do Poznania.
Komandorem jest Izabela Dylewska.
Wyjazd z Dopiewa o g. 10.50, a planowany powrót do Dopiewa, ok. g.
16.30. Koszt udziału 40 zł od osoby.
Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na www.gosir.dopiewo.pl . Red

Upał nie przeszkadzał

FOT. MARTA MARCINIAK

9 sierpnia nad Jeziorem Lipno odbyły się kolejne zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy
Stęszew. Zwycięzcą został Tomasz
Spieczyński, który oprócz Pucharu
Burmistrza zdobył jeszcze puchar
za największą rybę zawodów.

Miało być gorąco i było gorąco.
Mimo tropikalnych upałów (w sobotę 8 sierpnia temperatura powietrza
dochodziła do 37 stopni Celsjusza,
a temperatura w słońcu nawet 50
stopni!), zawodnicy startujący w 5.
i 6. rundzie Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski, 4. rundzie Kia Lotos Race oraz 3. rundzie
Mistrzostw Polski Hour Race, dzielnie znieśli sportową rywalizację na
torze „Poznań”. A w sierpniowej
rundzie wzięło udział ponad 140 kierowców.
W sobotę, w najszybszej Dywizji
4, klasę pow. 3500 ccm wygrał Marcin Jedliński wyprzedzając o prawie
11 sekund kolegę z GT3 Poland,
Jarosława Budzyńskiego. Na trzecim miejscu ﬁniszował Dominik Kotarba-Majkutewicz. W klasie 3500
ccm zwyciężyła Małgorzata Rdest.
W niedzielnym wyścigu najlepszy
był Jarosław Budzyński, który po

drugim zwycięstwie w klasie pow.
3500 ccm umocnił się na czele klasyﬁkacji generalnej mistrzostw Polski.
20 sekund za nim ﬁniszował Marcin
Jedliński, startujący z ostatniego
pola. Trzeci ponownie był Dominik Kotarba-Majkutewicz. W klasie
3500 ccm najszybszy Dariusz Gałęzki, a za nim ﬁniszowali Jakub Glasse
i Małgorzata Rdest.
W klasie 1N swoje przodownictwo w klasyﬁkacji generalnej potwierdził dwukrotnie Adam Wielowiejski. Za nim dwa razy ﬁniszowali
Przemysław Kaźmierczak i Łukasz
Trzeciak. Dwukrotnie na czwartej
pozycji był Maciej Garstecki, który
w klasyﬁkacji generalnej zajmuje
trzecie miejsca za Wielowiejskim
i Kaźmierczakiem.
W klasie 2, po raz piąty i szósty
w tym sezonie wygrywał Mikołaj
Jóźwiak, który praktycznie wywalczył już tytuł mistrza kraju. Ciekawie

jest w klasie 3, w której liderem jest
Paweł Widawski (drugi w niedzielę,
bez punktów w sobotę), ale Karol
Jodko-Kamiński po dwóch zwycięstwach w miniony weekend, traci do
niego tylko cztery punkty.
Bardzo „ciasno” jest w klasyﬁkacji klasy 5. W sobotę triumfował
Artur Obuchowski, a w niedzielę
Krzysztof Ratajczak. Obuchowski
jest liderem klasyﬁkacji generalnej
(113 pkt.), ale depczą mu po piętach
Mateusz Tokarski (110), Mateusz
Bartkowiak (104) i Ratajczak (103).
W klasie 6 dwa zwycięstwa zapisał na swoim koncie Łukasz Rawecki, ale zajmuje drugą pozycję
w klasyﬁkacji generalnej (90 pkt.).
Liderem pozostaje Dawid Abramczyk (100), dwukrotnie drugi w minionej rundzie.
Ostatnie wyścigi samochodowe
na torze „Poznań” w tym sezonie
2-4 października. Teresa Cichacka
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Fatalny Lech

Powiedzieli po meczu

„Blamaż mistrzów Polski”, „Beniaminek ograł mistrza, fatalna
seria mistrza”, „Kolejna wpadka
mistrzów Polski. Fatalna dyspozycja Lecha” – to tylko niektóre tytuły
po piątkowym meczu Lecha Poznań
w Lubinie z Zagłębiem. Beniaminek
wygrał 2:1 (2:0).
Szczególnie pierwsza połowa
była bardzo słaba w wykonaniu
poznaniaków. Mistrz Polski grał
słabo, bez pomysłu i popełniał
brzemienne w skutkach błędy
w obronie. W drugiej części nieco
ożywienia wniósł wprowadzony
Karol Linetty, ale efektu bramkowego to nie przyniosło. Gol Marcina Robaka w doliczonym czasie gry
nikogo nie cieszył.
Po pięciu spotkaniach Lech ma
trzy porażki, remis i zaledwie jedno zwycięstwo. Nie tak powinien

wyglądać bilans mistrzów Polski po
starcie sezonu ekstraklasy. Lechici
zbliżają się już do strefy spadkowej.
To nie koniec zmartwień przed
czwartkowym meczem z Videotonem o Ligę Europy, bo do długiej
listy kontuzjowanych graczy Kolejorza dołączył Gergo Lovrencsics.
Węgier opuścił murawę już w 12.
minucie z urazem barku.
Dobra wiadomość jest taka, że
UEFA przychyliła się do wniosku
Lecha i zawiesiła karę zamknięcia
stadionu na mecz z Videotonem do
czasu rozpatrzenia odwołania. To
oznacza, że Kolejorz zagra z mistrzem Węgier przy dopingu swoich
kibiców. Mecz zostanie rozegrany
w najbliższy czwartek (20 sierpnia)
o godzinie 21 na INEA Stadionie.
Rewanż odbędzie się tydzień później na Węgrzech. Stawką dwume-

Warta zwycięska
na swoim boisku
Warta Poznań w drugiej kolejce spotkań III ligi grupy kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej pokonała u siebie
Polonię Środa Wielkopolska 2:1 (2:1).
Pierwsi groźnie zaatakowali goście. W 13 minucie było blisko gola
dla Polonii. Krzysztof Bartoszak potężnie uderzył z dystansu, ale piłka
po odbiciu od poprzeczki bramki
Warty opuściła boisko. Co się odwlecze… Minutę później goście objęli prowadzenie. Dośrodkowanie
Pawła Przybyłka przeciął „główką”
Michał Stańczyk umieszczając futbolówkę w siatce. W 18 minucie
doszło do kontrowersyjnej sytuacji
w polu karnym Polonii. Po strzale
Michała Ciarkowskiego piłka traﬁa
w jednego z rywali i wyszła na rzut
rożny. Zieloni protestowali domagając się rzutu karnego, bo według
nich futbolówka traﬁła zawodnika
gości w rękę.
W 27 minucie Dawid Czerniejewicz podał do Łukasza Spławskiego
ten odegrał piłkę do defensora Warty, który uderzył na bramkę rywali.
Bramkarz gości Adrian Lis odpił
co prawda piłkę, ale wobec dobitki
Michała Ciarkowskiego był już bezradny.
120 sekund później było już 2:1
dla poznaniaków po pięknym strzale Spławskiego.
Początek drugiej połowy to przewaga Warty. Piłka nawet zatrzepotała w siatce rywali, ale sędzia
odgwizdał spalonego. Potem zrobiło się nerwowo. Były faule i kartki.
W 71. czerwona kartkę otrzymał
siedzący na ławce rezerwowych Paweł Przybyłek. Na trybuny sędzia

wyrzucił także trenera gości Mariusza Bekasa za wulgarne komentowanie decyzji arbitra. W 75 minucie
czerwoną kartkę ujrzał Krystian
Pawlak z Polonii za brutalny faul.
Wynik się już nie zmienił. Lech

Warta Poznań –
Polonia Środa Wlkp.
2:1 (2:1)
• Bramki: dla Warty – Ciarkowski (27) i Spławski (29); dla
Polonii – Stańczyk (14)
• Kartki: żółte – Kujawa (Warta); Borucki, Pawlak (Polonia);
czerwone – P. Przybyłek (71),
Pawlak (75) – obaj Polonia.
• Warta: Jędrzej Dorynek –
Tomasz Koziorowski, Adrian
Laskowski, Alain Ngamayama,
Dawid Czerniejewicz (85.
Nikodem Fiedosewicz) – Artur
Marciniak, Łukasz Białożyt (68.
Filip Brzostowski ) – Krzysztof Biegański (75. Gracjan
Goździk), Jakub Solarek, Michał
Ciarkowski – Łukasz Spławski.
• Polonia: Adrian Lis – Paweł
Przybyłek (26. Adrian Błaszak,
65. Krystian Pawlak), Radosław Barabasz, Adam Borucki,
Damian Buczma, Igor Jurga
(46. Łukasz Przybyłek), Dawid
Lisek, Michał Stańczyk, Piotr
Fontowicz, Aleksander Giczela
(46. Jędrzej Kujawa), Krzysztof
Bartoszak.
• Sędzia: Maciej Martyniuk.

ZDJĘCIA: ROGER GORĄCZNIAK

Już w czwartek mistrz Polski zmierzy
się w najważniejszym obecnie dla klubu
pojedynku z Videotonem, którego
stawką jest faza grupowa Ligi Europy

Gol Marcina Robaka nikogo nie ucieszył.

Zagłębie–Lech 2:1
• Bramki: dla Zagłębia – Janus
(7), Piątek (45+1); dla Lecha –
Robak (90+3).
• Żółte kartki: Rakowski (Zagłębie), Kędziora (Lech).
• Lech: Burić – Kędziora, Kadar,
Kamiński, Ceesay – Trałka, Tetteh (46. Linetty) – Lovrencsics
(12. Formella), Holman (46.
Thomalla), Kownacki – Robak

czu jest awans do fazy grupowej
Ligi Europy.
Dodajmy, że w 1/8 ﬁnału Pucharu Polski Kolejorz zmierzy się z Ruchem Chorzów. Spotkanie odbędzie
się na INEA Stadionie w terminie
22-24 września. W poprzedniej fazie rozgrywek Ruch Chorzów wyeliminował krakowską Wisłę.
W najbliższym meczu ligowym
Lech podejmować będzie Piasta
Gliwice. Spotkanie odbędzie się
w niedzielę (23 sierpnia) o godz.
15.30. Lech

Maciej Skorża
trener Lecha
— Straciliśmy dwie
bardzo łatwe bramki
i do tego Gergo. Próbowaliśmy w drugiej
połowie odwrócić
wynik, zmienić obraz gry, to nam
się udało, ale byliśmy niedokładni i za mało skuteczni w polu
karnym. Jestem przerażony, że
powtarza się historia z Krakowa
i po kilku minutach gry tracimy
bramkę, nie wiem co siedzi
w głowach zawodników. Niestety,
na chwilę obecną ewidentnie nie
potraﬁmy sobie poradzić z grą na
dwa fronty. W takich tarapatach
jako trener chyba jeszcze w żadnym klubie nie byłem.
Marcin Robak
napastnik Lecha
— Szkoda, że przegrywamy przed tak
ważnym spotkaniem
z Videotonem, na
pewno wygrana by
nas podbudowała, ale mam nadzieję, że po takim wyniku obudzi
się w nas jakaś dodatkowa złość
i udowodnimy, że Lech to mistrz
Polski i ma swoją wartość.

SUPEROKAZJA!

o,
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego Głosu Poznańskieg 6
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691-8
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a w kolejnym numerze drugie otrzym
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