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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!

Mamy Mamy 
bilety bilety 
na mecz na mecz 
LechaLecha

Dla naszych Czytelników mamy dwa Dla naszych Czytelników mamy dwa 
podwójne zaproszenia na najbliższy podwójne zaproszenia na najbliższy 
mecz Kolejorza z Jagiellonią Białystok. mecz Kolejorza z Jagiellonią Białystok. 
Więcej naWięcej na STR. 15STR. 15
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Prezydent Jaśkowiak zasłużył na słowa uznania

Kalendarium

27 lipca
ŚRODA
• W sierpniu na dziedzińcu 
Urzędu Miasta Poznania Teatr 
Polonia i Och-Teatr wystawią 
5 swoich spektakli. Poznaniacy 
będą mogli zobaczyć m.in. „Bia-
łą bluzkę” z udziałem Krystyny 
Jandy. Wstęp na wszystkie 
spektakle jest wolny. Ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc 
będą obowiązywały bezpłatne 
wejściówki. Od 27 lipca będzie 
je można odbierać w Centrum 
Informacji Miejskiej przy ul. Ra-
tajczaka 44. Będziemy mieli dla 
Czytelników bilety – szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl .

28 lipca
CZWARTEK
• Kolejny lipcowy koncert z cy-
klu Brzmienie Dawnego Pozna-
nia odbędzie się w kościele oo. 
Salezjanów przy ul. Wroniec-
kiej, gdzie na organetto zagra 
Roger Helou. Początek o godz. 
20.30. Bezpłatne zaproszenia do 
odbioru w Radiu Merkury, CIM-
ie na Placu Wolności i w miejscu 
koncertu. Rezerwacja mailowa: 
bdp@radiomerkury.pl. 

7 sierpnia 
SOBOTA
• O godz. 13 w kościele w Luso-
wie rozpocznie się 104. koncert 
z cyklu „Lusowskie Spotkania 
Muzyczne”. Podzielony będzie 
na dwie części. W pierwszej 
usłyszymy utwory Bacha i Men-
delssohna. W drugiej w świat 
muzyki klezmerskiej zabierze 
uczestników Trio Taklamakan. 
Wstęp wolny.

13/14 sierpnia
SOBOTA / NIEDZIELA
• Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa 
Podgórnego zaprasza do udzia-
łu w turnieju piłki siatkowej 
plażowej, który się odbędzie 
13–14 sierpnia na boisku przy 
ul. Ogrodowej w Tarnowie Pod-
górnym. Zgłoszenia przyjmuje 
oraz informacji udziela Piotr 
Owczarz, tel. 603 601 933.

27/28 sierpnia 
SOBOTA / NIEDZIELA
• W Parku 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym odbędzie się „Poże-
gnanie lata”. W sobotę o 20.30 
zaplanowano koncert, którego 
gwiazdą będzie M. Ostrowska.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Na początku roku sporo 
miejsca na naszych łamach po-
święciliśmy konfl iktowi Poznania 
z Czerwonakiem. Przypomnę, 
poprzednie władze stolicy Wielko-
polski forsując lokalizację spalarni 
argumentowały, że jest ona naj-
lepsza z możliwych, a dzięki tej 
inwestycji poprawią się warunki 
transportowe na drodze z Po-
znania do Czerwonaka. Nadzieje 
mieszkańców gminy Czerwonak 
zostały jednak niespodziewanie 
bardzo osłabione, bo prezydent 

Jacek Jaśkowiak niespodziewanie 
ogłosił, że zamierza zweryfi kować 
zasadność budowy dwóch pasów 
jezdni w każdym kierunku i dwóch 
rond. Zaproponował inne rozwią-
zanie, których władze i mieszkańcy 
Czerwonaka nie zaakceptowali. 
Poparli ich samorządowcy innych 
gmin oraz starosta poznański. 

Na szczęście, prezydent 
Poznania wycofał się ze swojego 
pomysłu. Ulica Gdyńska w Kozie-
głowach będzie miała dwa pasy 
jezdne w każdym kierunku oraz 

dwa ronda, tak jak zaplanowano 
w pierwotnej koncepcji! Moim 
zdaniem należą się słowa uzna-
nia dla prezydenta Jaśkowiaka, 
że zdobył się na zmianę zdania. 
Dzięki temu Poznań nie stracił 
na wiarygodności w gminach 
i wciąż możemy wierzyć w ideę 
Aglomeracji Poznańskiej, której 
istotą jest wspólnotowe podejście 
do gospodarowania odpadami, 
poprawa komunikacji czy tworze-
nie wspólnego rynku pracy. O tej 
sprawie piszemy na str. 8. 

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

Szkoda, że miesz-
kańcy tak długo 
musieli czekać 

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

29 VIII
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!

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; 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. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych 
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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Wszystko z powodu remontu trasy 
Poznańskiego Szybkiego Tramwaju 
oraz odcinków torów na ul. Święty 
Marcin przy skrzyżowaniach z uli-
cami Gwarną i Ratajczaka. Dobra 
wiadomość: od tego dnia na Gór-
czyn powrócą tramwaje.

O ile remont torów na ul. Świę-
ty Marcin prowadzony będzie do 
7 sierpnia, to prace na „Pestce” 
potrwają do końca sierpnia. Dla 
mieszkańców Poznania, i nie tylko, 
oznacza to kolejne spore utrudnie-
nia komunikacyjne. 

Jak poinformowali rzecznicy pra-
sowi – zarówno z MPK jak i ZTM 
w Poznaniu, to kolejne remonty za-
planowane w tym roku, które muszą 
być zrobione dla bezpieczeństwa 
przewozów pasażerskich i niezawod-
ności funkcjonowania komunikacji 
miejskiej. W tym roku obecne władze 
Poznania, które przyjaźnie patrzą na 
komunikację miejską, przekazały 
na modernizację sieci tramwajowej 
aż 22 mln złotych. W poprzednim 
roku było to prawie 19 mln złotych. 
Poprzednie władze nie przykładały 
tak dużej uwagi do remontów tras 
tramwajowych; i np. w 2014 roku na 
naprawy dały tylko 3 mln złotych. 

Jak zaznaczył prezes MPK Woj-
ciech Tulibacki w Poznaniu jest 150 
km torowisk; i żeby nie dopuścić 
do ich degradacji powinno się re-
montować każdego roku około 7,5 
km toru pojedynczego. Tymczasem 
w minionych latach ten zakres prac 
był o połowę mniejszy właśnie z po-
wodu niewystarczających pieniędzy 
z kasy miejskiej. W ostatnich dwóch 
latach duży zakres zaplanowanych 
i realizowanych remontów wynika 
właśnie z priorytetowego traktowa-
nia transportu publicznego przez 
poznański magistrat.

Poznaniacy dostrzegają to, m.in. 
przez częste zmiany tras linii tram-
wajowych. Zwłaszcza w tym roku 
nie było miesiąca bez tych utrud-
nień. Stąd częste komunikaty i in-
formacje w mediach, w tramwajach 
i na przystankach o kolejnych zmia-
nach w kursowaniu tramwajów. 

Lipcowo-sierpniowe remonty to-
rów, zwrotnic i linii napowietrznej na 
trasach tramwajowych najbardziej 
odczują mieszkańcy Piątkowa i Wi-
nograd. Ten rok to drugi etap tak po-
trzebnej modernizacji PST, liczącej 
sobie już… 19 lat. Popularnej „Pest-
ki” wciąż najszybszej i najnowocze-

śniejszej trasy tramwajowej w Pol-
sce. Aby te parametry utrzymać, by 
tramwaje nadal jeździły tam z dużą 
prędkością 70 km na godz. (porów-
nywalną z warszawskim metrem), 
a ponad dwa razy szybciej niż wynosi 
prędkość tramwajów na zwykłych 
trasach, konieczny jest remont. 

Ekipy MPK wymienią w tym 
czasie na trasie PST szyny łukowe, 
o łącznej długości 800 metrów; zmo-
dernizują zwrotnice i ich napędy na 
pętli przy os. Jana III Sobieskiego; 
odnowią słupy energetyczne, trak-
cyjne i wymienią sieć napowietrzną 
od stacji Słowiańska do ul. Roose-
velta. Ponadto odnowiona zostanie 
estakada nad Bogdanką i ulicą Po-
znańską. 

Podczas tych wielu prac tramwaje 
PST pojadą na Winogrady (do pętli 
Wilczak – linie: 12 i 14, a na Połab-
ską linie: 15 i 16). Ulicą Winogrady 
kursować więc będzie aż sześć linii 
tramwajowych, w tym jeżdżące tam 
na stałe „czwórka” i „dziesiątka” 
(„trójka” w wakacje nie kursuje). 
Dla mieszkańców pobliskich domów 
oznaczać to będzie częsty hałas. Po-
nadto, większy ruch będzie na samej 
ulicy Winogrady, gdzie trasa tram-

wajowa w wielu miejscach przecina 
się z jezdnią dla samochodów i przej-
ściami dla pieszych oraz rowerzy-
stów. Zachować więc trzeba będzie 
szczególną uwagę. 

Wzdłuż PST – ulicami Szeli-
gowskiego, Mieszka I i Pułaskiego 
– „za tramwaje” kursować będą co 
3 minuty autobusy linii T-14. Będą 
one miały pętlę na dworcu autobu-
sowym na osiedlu Jana III Sobie-
skiego, a przy ul. Winogrady, która 
krzyżuje się z ulicami: Pułaskiego 
oraz Armii Poznań, i gdzie znajdują 
się przystanki tramwajowe i auto-
busowe, będą zawracać w kierunku 
Piątkowa. Tam więc znajdować się 
będzie punkt przesiadkowy z au-
tobusu T-14 do tramwajów linii: 4, 
10, 12, 14, 15 i 16. Można będzie 
korzystać również z zatrzymujących 
się tam autobusów miejskich linii: 
68, 69 i 71. 

W ubiegłym roku, gdy remonto-
wana była linia PST, autobusy T-14 
jeździły do mostu Teatralnego. Kto 
wie, czy właśnie ten wariant trasy 
nie był lepszy od tej, związanej z ul. 
Winogrady, czyli z przesiadką z au-
tobusu do tramwaju poza centrum 
miasta. Na moście Teatralnym, 

gdzie krzyżuje się zdecydowana 
większość linii tramwajowych, 
a w sąsiedztwie i autobusowych, ła-
twiej o wybranie najlepszego dla sie-
bie połączenia komunikacyjnego.

Niemniej, utrudnienia do końca 
wakacji będą. A te – już tradycyjnie 
– są najlepszym okresem remon-
tów. Tramwajami jeździ nieco mniej 
pasażerów, nawet na PST, choć ta 
linia i tak jest najbardziej obciążo-
na w Poznaniu, a tramwaje w dni 
powszednie średnio kursują tam co 
1,5 minuty! Oznacza to, że po nie-
mal dwóch dekadach intensywnej 
eksploatacji czas remontów na tej 
trasie jest niezbędny. 

Po modernizacji trasy tramwajo-
wej na „Pestce” – miejmy nadzieję – 
przyjdzie czas na generalną odnowę 
stacji PST, bo tam – od 1997 roku 
– czas jakby się zatrzymał. Perony 
„Pestki” nie są wizytówką Poznania 
i tej nowoczesnej i najszybszej trasy 
tramwajowej w Polsce.

PST i centrum bez tramwajów
To już ostatnie w tym roku, tak duże zmiany, na liniach tramwajowych w Poznaniu

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Firma Linea, wspólnie z autoryzo-
wanym serwisem „Shimano” i skle-
pem CCR Sport, zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych na bezpłatny 
przegląd techniczny rowerów, który 
odbędzie się 31 lipca w godzinach 
10–15 w Dąbrówce, przy C.H. Au-
rora przy ulicy Platanowej. Orga-
nizatorzy akcji przypominają: aby 
jeździć bezpiecznie, potrzebny jest 
rower sprawny w stu procentach. 

Przed wycieczką rowerową, warto 
oddać nasz jednoślad pod opiekę fa-
chowców. Światła, w tym odblasko-
we, działające hamulce i przerzutki, 
czy dzwonek to podstawa. Dewe-
loper Linea, razem z serwisantami 
„Shimano” – CCR Sport sprawdzą 
bezpłatnie rowery mieszkańców 
osiedli Osada Leśna i Leśna Pola-
na, a także sąsiadów i ich przyjaciół. 
Specjaliści wyregulują przerzutki, 
hamulce, podpowiedzą co można 
wymienić, jak udoskonalić jedno-
ślady. Akcję organizowaną przez 
dewelopera Linea wesprą również 
pracownicy GOSiR Dopiewo, a za-
interesowanym rowerzystom wrę-
czą mapy ze szlakami rowerowymi 
w gminie. Organizacja akcji „Ro-
werowy pit stop” to przysłowiowy 
strzał w dziesiątkę, ponieważ w gmi-
nie Dopiewo, w tym na osiedlach 
Osada Leśna oraz Leśna Polana 
mieszka mnóstwo osób aktywnych.

Mieszkańcy mogą w każdej chwili 
korzystać z wytyczonych i ozna-
kowanych szlaków rowerowych, 
ponieważ znajdują się tuż obok. 
W gminie Dopiewo, gdzie swoje 
inwestycje posiada deweloper Li-

nea, w ciągu trzech ostatnich lat 
powstało łącznie 60 kilometrów 
specjalnych tras dla rowerzystów. 
Nie dziwi więc fakt, że cały czas 
przybywa osób lubiących spędzać 
czas, uprawiając sport. Przy szla-
kach, między innymi w Dopiewie 
i Zborowie, wybudowano specjalne 
przystanki, gdzie rowerzyści mogą 
odpocząć. Bliskość terenów zielo-
nych, idealnych na przejażdżkę ro-
werową, sprawia, że mieszkańcom 
osiedli budowanych przez Linea 
żyje się przyjemnie. Na poczucie 
komfortu wpływa również doskona-
le przygotowana przestrzeń użytko-
wa, przeznaczona do wypoczynku 

i integracji, w tym plac zabaw. Do-
datkowo deweloper Linea organi-
zuje szereg wydarzeń kulturalnych 
i sportowych, a akcja „Rowerowy 
pit stop” to idealny przykład. Wcze-
śniej odbył się między innymi piknik 
rodzinny na osiedlu Leśna Polana. 

– Mieszkańcy naszych osiedli, 
mogą liczyć na wiele atrakcji. Dba-
my o integrację sąsiadów na co 
dzień, ale również organizując róż-
ne wydarzenia – mówi Adam Wę-
drychowicz z fi rmy Linea. 

Deweloper chętnie wspiera rów-
nież inicjatywy organizowane przez 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie, w tym „Bieg o Koronę 
Dąbrówki”, nad którym od pierw-
szej edycji patronat sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”.

„Rowerowy pit stop” w Dąbrówce
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Hubert 
Maćkowiak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Aby jeździć całko-
wicie bezpiecznie, 
potrzebny jest rower 
sprawny w stu pro-
centach

Najważniejsza obecnie inwestycja 
gminy Stęszew to budowa hali wi-
dowiskowo-sportowej. Zakończe-
nie prac przewidziano na listopad. 
Koszt inwestycji to 8.747.237,52 zł. 

– Prace postępują zgodnie z har-
monogramem – mówi burmistrz 
Włodzimierz Pinczak. 

– Nawet go wyprzedzamy – zapew-
nił „Nasz Głos Poznański” Mateusz 
Maćkowiak, właściciel Zakładu Insta-
lacyjno – Budowlanego w Lwówku, 
który realizuje inwestycję. – Wszyst-
kie roboty murowe są już zakończone, 

a jeżeli chodzi o prace budowlane to 
jesteśmy na etapie wykonywania we-
wnętrznych tynków gipsowych, któ-
rych zawansowanie jest na poziomie 
65%, posadzki betonowe 55%, ele-
wacja 80%, konstrukcja dachu wraz 
z pokryciem 95%, stolarka okienna 
oraz drzwiowa wewnętrzna i ze-
wnętrzna 85%, roboty drogowe oraz 
parkingi 60 %. Instalacje elektryczne 
są zaawansowane na poziomie 70%, 
instalacje sanitarne wewnętrzne – 
75%, instalacje sanitarne zewnętrzne 
– 80%, wentylacja – 80%. 

Obecnie wykonawca przystępuje 
do prac związanych z układaniem 
płytek w pomieszczeniach sanitar-
nych oraz gospodarczych. Omawia 
także szczegóły podłogi sportowej.

– Wybieramy także osprzęt wy-
posażenia – dodaje Mateusz Mać-
kowiak. – Została także wybrana 
koncepcja wizualizacji elewacji ze-
wnętrznej budynku, której kolory-
stykę będziemy wykonywać od przy-
szłego tygodnia. Gotowa ma być na 
koniec sierpnia. W tym terminie 
chcemy również zakończyć wszyst-

kie roboty związane z instalacjami 
zewnętrznymi, żeby móc do trzeciej 
dekady września zakończyć wszyst-
kie roboty związane z infrastrukturą 
zewnętrzną. Patrząc na całokształt 
inwestycji, to zaawansowanie robót 
jest na poziomie 67%. Wszystkie 
szczegóły oraz problemy związane 
z realizacją inwestycji omawiane są 
na cotygodniowych naradach z in-
westorem oraz całym sztabem in-
żynierów nadzorujących inwestycję, 
co bardzo usprawnia podejmowanie 
decyzji i nie wstrzymuje robót. 

Budowany obiekt składać się 
będzie z trzech brył. Zasadniczą 
stanowi jednokondygnacyjna hala 
sportowa o wysokości 10 m, za-
projektowana na planie prostokąta 
o wymiarach 49,20 m x 32,75 m, 
wysokości użytkowej 7,60 m. 

Szybko rośnie hala w Stęszewie
W piątek na największym placu budowy w Stęszewie było 68 pracowników!
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Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

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 

N A J T A Ń S Z A

POŻYCZKAPOŻYCZKA
D L A  K A Ż D E G O

M I N I M U M  F O R M A L N O Ś C I  6 1  8 7  5 0   9 9 6 ,  5 1 6  4 9 9   9 8 7

REKLAMA

REKLAMA

Z całą pewnością można ogłosić, że 
ta inicjatywa mieszkańców Komor-
nik to absolutny sukces. W efekcie 
znamy już datę drugiego Pikniku 
w Komornikach. 

Tarta z pieczonego jogurtu z ma-
linami, jaglany brownie, mufi ny or-
kiszowe, soki ze świeżych warzyw 
i owoców – te i inne przysmaki 
serwowano na I Parku Śniadanio-
wym w Komornikach. Na polanę 
przy stadionie przyszli mieszkańcy, 
by spędzić wspólnie czas, rodzin-
nie i sąsiedzko. Partyjka szachów, 
badminton, boule – dzieci miały 
co robić, a dorośli mogli wymienić 
poglądy w strefi e dyskusji na temat 
życia w gminie. Piknik został zor-
ganizowany przez Grupę Stukoty 
we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Światowid w ramach programu 
„Działaj lokalnie” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności i Aka-
demii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Organizatorom gratulujemy ini-
cjatywy i w ich imieniu zapraszamy 
na II Park Śniadaniowy w Komorni-
kach już 13 sierpnia.

Park Śniadaniowy
I Park Śniadaniowy odbył się 16 lipca w Komornikach. 
Spotkanie, zorganizowane przez Grupę Stukoty, 
a fi nansowane ze środków programu Działaj Lokalnie miało na 
celu integrację mieszkańców i ich rodzin 
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 
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Malowanie to jeden z nielicznych 
etapów remontu, do którego często 
nie zatrudniamy fachowców, a za-
bieramy się za nie samemu. Udane 
malowanie ścian uzależnione jest 
od wyboru właściwego rodzaju far-
by. Przede wszystkim powinna być 
ona trwała i odporna na ścieranie, 
a także bezpieczna dla ludzi i śro-
dowiska oraz mieć dobrą przyczep-
ność do podłoża. Nie bez znacze-
nia jest też wybór odpowiedniego 
koloru. 

W sklepach znaleźć możemy bo-
gatą gamę produktów nadających 
się do malowania wewnątrz po-
mieszczeń, m.in. emulsje czy farby 
lateksowe. Emulsje to z reguły farby 

o  słabszej sile krycia, nie wykazują 
też takich cech użytkowych jak od-
porność na zmywanie czy szorowa-
nie. Z tego powodu farby te nie będą 
dobrym wyborem w miejscach, gdzie 
ściany mogą być narażone na częst-
sze zabrudzenia, np.: w korytarzach, 
przedsionkach czy też w  pokojach 
dziecięcych. Emulsje to z pewnością 
rozwiązanie ekonomiczne, często 
stosowane do malowania sufi tów. 

Do wyboru mamy także tzw. far-
by lateksowe. Te z kolei cechują się 
wysoką odpornością na ścieranie 
i szorowanie, a to dzięki wysokiej 
zawartości żywic polimerowych. 
Farby te (np. FARBA LATEK-
SOWA 011) niezastąpione są we 
wszelkich pomieszczeniach, jed-
nak szczególnie tych, gdzie brudzić 

się może intensywnie. Z ich po-
wierzchni zwykle w bardzo prosty 
sposób zmyjemy różnego rodza-
ju zachlapania czy ślady rąk. Co 
ważne, nawet częste zmywanie nie 
zniszczy powłoki farby, ani jej ko-
loru. Farby te idealnie sprawdzą się 
w  kuchniach, korytarzach, poko-
jach dziecięcych. Oprócz tego mają 
one wysoką jakość krycia, dzięki 

czemu w szybki sposób uzyskamy 
żądany kolor. Na półkach sklepo-
wych dostępne są również farby 
akrylowe, których głównym skład-
nikiem jest żywica. 

Elementem, na który należy 
zwrócić uwagę przy zakupie farby 
jest odporność na szorowanie. Mie-
rzy się ją poprzez ubytek powłoki po 
określonych cyklach szorowania. 
Ta właściwość dzieli farby na 5 klas. 
Najlepsze farby należą do klasy I i II. 
Cechują się one bardzo dużą odpor-
nością mechaniczną. Zanim jednak 
przystąpimy do malowania, nie 
zapomnijmy o właściwym przygo-
towaniu i zagruntowaniu podłoża. 
Pozwoli to na uzyskanie odpowied-
niego efektu końcowego naszych 
prac.

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

tel. +48 61 846 79 00,
fax +48 61 846 79 09

www.kreisel.pl

Bartosz Polaczyk
dyrektor techniczny KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o

Na co uważać przy wyborze farby do wnętrz
TEKST SPONSOROWANY

W gminie Stęszew trwa akcja pn. 
„Stęszewskie Pudełko Życia”, o któ-
rej informowaliśmy już naszych Czy-
telników. Przypomnijmy, bo temat 
jest bardzo istotny, że projekt doty-
czy w szczególności osób starszych, 
samotnych, niepełnosprawnych, 
zwłaszcza tych, które przewlekle 
chorują i wszystkich, którzy miesz-
kają sami w swoich domach. Polega 
na umieszczeniu w specjalnie ozna-
kowanym opakowaniu (może to być 
przezroczysta plastikowa tuba, słoik 
czy inny niewielki pojemnik) infor-
macji dotyczących stanu zdrowia, 
przyjmowanych leków, przebytych 
operacji, uczulenia na substancje. 
W pudełku znajdują się także inne 
ważne informacje: kontakt do osób, 
które należy powiadomić w sytu-
acji konieczności hospitalizacji, 
co zrobić z kluczami do mieszka-
nia, komu powierzyć opiekę nad 
psem czy kotem itp. Wszystkie te 
informacje zawarte są w specjalnej 
ankiecie, składającej się z dwóch 
części. Tę kluczową, medyczną, 
mówiącą o przebytych chorobach, 
operacjach, zażywanych lekach 
czy alergiach, wypełnia lekarz. In-
formacje zawarte w ankiecie mogą 
być pomocne służbom ratunkowym 
w sytuacji konieczności przeprowa-
dzenia sprawnej akcji ratunkowej.

Ważne jest, by wszystkie informa-

cje o pacjencie umieszczone z pudeł-
ku życia zawarte były w jednym miej-
scu. Sugerujemy, by miejscem tym 
była lodówka, gdyż urządzenie to 
znajduje się w każdym domu, można 
łatwo i szybko je zlokalizować. Na 
drzwiach lodówki umieszczamy do-
datkowo naklejkę taką samą jak na 
pudełku – będzie to sygnał dla osoby, 
która udziela pomocy, że tam wła-
śnie znajdują się ważne informacje.

Gmina Stęszew przygotowała 
dla mieszkańców specjalne naklejki 
do oznaczania pudełek, w których 
przechowywane będą ważne infor-
macje, a także druki formularzy do 
wypełnienia i umieszczenia w pu-
dełku. Druki dostępne są do pobra-
nia na www urzędu. Można je ode-
brać również w Urzędzie Miejskim 
Gminy Stęszew oraz Ośrodku Po-
mocy Społecznej, a także za pośred-
nictwem przedstawicieli jednostek 
pomocniczych gminy.

Mamy nadzieję, że akcja „Stę-
szewskie Pudełko Życia” ułatwi nie-
sienie pomocy w stanie zagrożenia 
zdrowia i życia wielu osobom.

Szaleństwo Pokemon Go nie omija 
także Lusowa (gmina Tarnowo Pod-
górne). 

Na schodach tamtejszego Mu-
zeum Powstańców Wielkopolskich 
zagościły cyfrowe szczury, a przed 
budynkiem co chwilę widać prze-
chadzających się trenerów. Nie 
może być inaczej, skoro przed mu-
zeum znajduje się Arena Walki 
Pokemon, a świerk Janiny Lewan-
dowskiej i płaskorzeźba z fasady 
placówki służą za Poke Stop! 

– Trenerzy! Skoro i tak przy-
chodzicie pod budynek naszego 
muzeum, to serdecznie was zapra-
szamy do środka – zachęca Michał 
Krzyżaniak, dyrektor muzeum. – 
Każdy z was otrzymuje możliwość 
jednorazowego bezpłatnego wstę-
pu. 

Przy okazji pracownikom mu-
zeum można pochwalić się swoimi 
pupilami. Serdecznie zapraszamy 
i życzymy udanych łowów!
ARz

Wójt gminy Tarnowo Podgórne Ta-
deusz Czajka zaprosił mieszkańców 
do udziału w badaniu opinii pu-
blicznej na temat lokalizacji na tere-
nie gminy urządzeń reklamowych, 
szyldów oraz ogrodzeń. 

Do 28 lipca na stronie interneto-
wej gminy dostępna jest ankieta, na 
temat zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i podobnych urzą-
dzeń. W wersji papierowej kwestio-
nariusz dostępny jest w Urzędzie 
Gminy: w Biurze Obsługi Klienta 
lub w Wydziale Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Gminy. 

Wyniki badań będą pomocne 
przy opracowywaniu przez urząd 
regulaminu w tym zakresie.
ARz

Stęszewskie Pudełko 
Życia

Szaleństwo Pokemon Go W Tarnowie Podgórnym 
pytają o reklamy

Umowa podpisana 27 czerwca, 
wkrótce potem przekazany został 
plac budowy – to znak, że rozpo-
częła się rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej w Lusowie (gmina Tarnowo 
Podgórne). Wykonawcą prac jest 
Democo Poland. 

Zgodnie z założeniami projektu 
w rozbudowanej części zaplanowa-
no 12 sal lekcyjnych i salę językową, 
a także m.in. świetlicę, bibliotekę, 

pokój nauczycielski, gabinet logo-
pedyczny oraz zaplecze sanitarno-
techniczne. Budynek będzie posia-
dał trzy kondygnacje nadziemne, 
użytkowe poddasze oraz kondy-
gnację podziemną (tu będą m.in. 
szatnie). Na poziomie 1. piętra za-
projektowany został łącznik, umoż-
liwiający przejście pomiędzy istnie-
jącym budynkiem szkoły a nowym 
skrzydłem. 

– Koniec prac zaplanowano na 
koniec czerwca 2017 roku – mówi 
wójt gminy Tarnowo Podgórne Ta-
deusz Czajka. – Chcemy, aby przy-
szły rok szkolny uczniowie mogli 
rozpocząć naukę w rozbudowanych 
przestrzeniach. 

Koszty rozbudowy to ok. 9 mln zł 
zostaną w całości pokryte z budżetu 
gminy Tarnowo Podgórne. 
ARz

Szkoła w Lusowie 
będzie większa
Koszty rozbudowy podstawówki to około 9 milionów złotych
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Mrowińska 
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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„Po co tyle hałasu, po co tyle zamie-
szania” – chciałoby się zaśpiewać za 
zespołem Maanam, czytając infor-
mację o porozumieniu się prezyden-
ta Poznania z wójtem gminy Czer-
wonak w sprawie budowy odcinka 
ul. Gdyńskiej. Wszyscy pamiętamy 
zamieszanie wywołane przez prezy-
denta Poznania, który na początku 
akceptował realizację tej inwestycji, 
a w lutym tego roku oznajmił, że ma 
duże wątpliwości dotyczące budowy 
dwóch pasów jezdni w obu kierun-
kach i dwóch skrzyżowań z rondami 
w ulicach Poznańskiej i Piaskowej. 
Przedstawiciele miasta Poznania 
przekonywali, że takie rozwiązanie 
nie jest adekwatne do nakładów 
i rozważa się  wybudowanie po jed-
nym pasie drogi, a zamiast rond 
proponowano sygnalizację świetlną. 

Ogłoszone stanowisko wywołało 
zdecydowaną reakcję wójta Czerwo-
naka Jacka Sommerfelda. Popierali 
go zdecydowanym głosem miesz-
kańcy, którzy poczuli się oszukani, 
ponieważ podczas uzgodnień pro-
jektu spalarni oraz układu komu-
nikacyjnego, poprzedni prezydent 
Poznania obiecał wybudowanie do-
datkowych pasów jezdni, co miało 
zdecydowanie poprawić komuni-

kację z Poznaniem w obu kierun-
kach. Nikt nie miał wątpliwości, 
że nowa droga była poważną kartą 
przetargową dla inwestora wobec 
mieszkańców gminy Czerwonak. 
Codzienne stanie w korkach rano 
i po południu nie należy do przy-
jemności. Traci się czas i pieniądze. 
Argumenty urzędników miasta 
Poznania nie mogły zatem nikogo 
przekonać. Wmawianie ludziom, że 
droga jednojezdniowa z nowocze-
sną sygnalizacją świetlną rozwiąże 
tak samo problemy komunikacyjne 

jak dwa pasy jezdni w obu kierun-
kach z dwoma rondami w ulicach 
Poznańskiej i Piaskowej wywoływa-
ło uzasadnione emocje. Nie trzeba 
być ekspertem drogownictwa, aby 
wiedzieć, że drogami dwujezdnio-
wymi pojazdy przejeżdżają szybciej. 
Ostatecznie ogłoszono, że prezydent 
Poznania wycofał się z lansowanej 
koncepcji. Nikt nie miał wątpliwo-
ści, że naprawdę chodzi o pieniądze, 
które miasto Poznań chciało zaosz-
czędzić, ponieważ nie widziało więk-
szego sensu inwestować w drogę na 

terenie sąsiedniej gminy. Należy pa-
miętać, że poza kosztowną budową 
drogi konieczne będą odszkodowa-
nia za grunty pod nową drogę, a to 
nie są łatwe procedury. 

14 lipca doszło do spotkania 
w siedzibie Starostwa Powiato-
wego wójta Jacka Sommerfelda, 
wiceprezydenta Poznania Macie-
ja Wudarskiego i starosty Jana 
Grabkowskiego. Wiceprezydent 
przekazał wójtowi ostateczną de-
cyzję prezydenta Jacka Jaśkowiaka 
o modernizacji ul. Gdyńskiej zgod-
nie z pierwotnymi ustaleniami. 
Zdaniem wójta Sommerfelda, prze-
kazane stanowisko przez to przełom 
w sporze trwającym od pół roku. 
W trakcie rozmów okazało się, że 
miasto Poznań posiada już doku-
mentację, a prace przy niej mogą 
się rozpocząć w przyszłym roku. 
Zakończenie sporu umożliwi przy-
jąć optymalne założenia do projektu 
ul. Poznańskiej, która należy do za-
sobów dróg powiatowych. Starosta 
Grabkowski zadeklarował zlecenie 
dokumentacji na budowę tej waż-
nej ulicy. Wydaje się, że wszyscy 
powinni być zadowoleni. Ostatecz-
ną radość należy jednak odłożyć 
do wrześniowego posiedzenia sesji 

Rady Miasta Poznania. Wtedy radni 
będą przyjmowali plan fi nansowy 
z uwzględnieniem tej inwestycji. 
Należą się słowa uznania dla prezy-
denta Jacka Jaśkowiaka za wycofa-
nie się z koncepcji zmiany zakresu 
robót. Bez ekspertyzy za 20 tys. 
zł było oczywiste, że rozwiązanie 
z dwoma pasami ruchu w każdym 
kierunku i rondami jest po prostu 
lepsze. Z perspektywy czasu kon-
fl ikt ten obnażył słabą współpracę 
między samorządami, wygenerował 
niepotrzebne koszty i zabrał sporo 
czasu i nerwów mieszkańcom gmi-
ny Czerwonak. Musimy pamiętać, 
że na ich terenie jest zlokalizowa-
na spalarnia odpadów, budowana 
w partnerstwie publiczno-prywat-
nym przez miasto Poznań z fi rmą 
Sita. Jest to o tyle istotne, że w przy-
szłości podmioty będą czerpały 
z termicznego unieszkodliwiania 
odpadów zyski, dlatego mieszkań-
com tej gminy ta droga zwyczajnie 
się należy.

Koniec sporu o ul. Gdyńską! Mieszkańcy zadowoleni

Ireneusz 
Antkowiak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Dopiewo w minionych latach stało 
się gminą podmiejską. Wyrosło na 
jedną z najchętniej wybieranych 
gmin do zamieszkania pod Pozna-
niem, ale nie zapomina o swoich 
rolniczym rodowodzie, dlatego 
dziękując rolnikom za żniwa organi-
zuje tradycyjne dożynki. Dla miesz-
kańców, którzy mieszkają na wsi 
od pokoleń, to stały i nieodzowny 
punkt w kalendarzu wydarzeń. Na-
tomiast dla tych, którzy mieszkają 
w mieście, albo niedawno zamienili 
miasto na wieś, dożynki dają możli-
wość poznania kultury ludowej. 

Uroczystości dożynkowe w Do-
piewie rozpocznie o godz. 14 msza 
św. dziękczynna w miejscowym 
kościele. Podczas niej poświęcone 
zostaną wieńce dożynkowe i kosze 
z plonami. Następnie korowód, 
który poprowadzi Orkiestra Dęta 
Gminy Dopiewo, Zespół Pieśni 
i Tańca „Lusowiacy” oraz poczty 

sztandarowe, nie tylko organizacji 
związanych z rolnictwem, przej-
dzie na plac gminny. Także i sołtysi 
gminy Dopiewo zaprezentują po raz 
pierwszy swój sztandar, który zosta-
nie im przekazany przez darczyń-
ców w sierpniu. 

Na scenach umiejscowionych na 
placu gminnym w Dopiewie będzie 
można zobaczyć obrządek dożyn-
kowy i pokaz tańców ludowych. 
W programie artystycznym nie za-
braknie znanej i lubianej kapeli po-
dwórkowej „Szczuny z Sulęcinka”, 
a także jednej z najbardziej pożąda-

nych obecnie gwiazd disco polo 
– Andre, który wylansował m.in. 
przebój „Ale Aleksandra”. Ob-
chody zakończy zabawa tanecz-
na z  zespołem Bugaj. Warto 
zatem zarezerwować sobie 
w kalendarzu pierwszą nie-
dzielę września na „Gminne 
Dożynki” w Dopiewie.

Dożynki w Dopiewie

Gwiazdą dożynek 
będzie gwiazda 
disco polo Andre

Gmina Dopiewo zaprasza mieszkańców i gości na Dożynki 2016, które 
odbędą się w 4 września i będą połączone z Jubileuszem 6 skórzewskiej „Agrofi rmy” 
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ZDARZENIA

REKLAMA

Jubileusz rozpoczął się mszą św. 
dziękczynną w kościele pw. św. Ma-
teusza w Opalenicy. Po niej zapro-
szeni goście udali się do Sielinka, 
gdzie na terenie Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego odbyły się główne uro-
czystości, w których uczestniczyło 
ponad 1000 osób. Patronat nad 
jubileuszem objęła Zofi a Szalczyk, 
przewodnicząca Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Uroczy-
stości poprowadził Ryszard Napie-
rała, radny Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego i sekretarz powiatu 
nowotomyskiego. Natomiast Irena 
Piotrowska przewodnicząca Rady 
Wojewódzkiej KGW zaprezentowa-
ła historię tworzenia Kół Gospodyń 
Wiejskich na przestrzeni lat. 

W uroczystości udział wzięły 
przedstawicielki Kół Gospodyń 
Wiejskich, członkowie organiza-
cji rolniczych z terenu Wielkopol-
ski, przedstawiciele samorządów 
powiatowych i  gminnych. Wśród 
zaproszonych gości był m.in. bur-
mistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski.

Tak ważna dla społeczności 
wiejskich rocznica była doskonałą 

okazją do przypomnienia licznych 
dokonań i zasług KGW. Podczas 
uroczystości wręczono również spe-
cjalne odznaczenia. Z gminy Kórnik 
wyróżniona została Sabina Hinc, 
która otrzymała odznakę honorową 
„Za zasługi dla  województwa wiel-
kopolskiego”. 

Po części ofi cjalnej odbyła się 
wspólna biesiada, podczas której wy-
stąpiły lokalne zespoły z Wielkopol-
ski. Kórnicką gminę reprezentował 
na uroczystości zespół „Magnolia”.

Uroczystość była również dosko-
nałą okazją do prezentacji dorobku 
Kół Gospodyń Wiejskich z całej 

Wielkopolski na stoiskach przygo-
towanych przez  poszczególne koła. 
Na  wystawie nie  zabrakło również 
stoiska Koła Gospodyń Wiejskich 
z Kórnika-Bnina, na którym można 
było podziwiać wyroby rękodzieła 
w  postaci samodzielnie wykona-
nych: sukienek, serwetek, obrusów, 
obrazów, biżuterii, ozdób i  dekora-
cji świątecznych. 

Jubileusz 150-lecia KGW
Uroczystości jubileuszu 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich, których 
organizatorem był Poznański Okręgowy Związek Rolników i Organizacji Rolniczych, odbyły się 9 lipca
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Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl Zespół Magnolia z Kórnika.

Nagrodzone panie.



NR 103 / 25 LIPCA 2016

10 KULTURA

XII Letni Festiwal Muzyka z Kór-
nika zainaugurowało 3 lipca wi-
dowisko baletowe oparte na mo-
tywach opowieści pt. „Dziadek do 
orzechów” Piotra Czajkowskiego. 
Dyrektorem festiwalu jest Tomasz 
Raczkiewicz, organizatorem i głów-
nym sponsorem jest Fundacja Za-
kłady Kórnickie, natomiast mecenat 
nad festiwalem sprawuje Urząd 
Miasta i Gminy Kórnik.

Wszystkim zainteresowanym 
przypominamy, że muzyczne spo-
tkania odbywają się w każdą nie-
dzielę lipca i sierpnia w Arboretum 
Kórnickim o godz. 18:00. Wyjątek 
będzie stanowił multimedialny 
koncert fi nałowy, który odbędzie 
w Kórnickim Centrum Rekreacji 

i Sportu Oaza (28 sierpień). Trady-
cyjnie jak w latach ubiegłych wstęp 
na festiwalowe wydarzenia jest 
bezpłatny. Cztery z serii dziewięciu 
muzycznych spotkań już za nami. 
Podczas każdego koncertu pre-
zentowany jest bogaty i różnorod-
ny repertuar. Szczegóły na temat 
programu dostępne są na ofi cjalnej 
stronie festiwalu: www.muzykaz-
kornika.pl. 
Zofi a Fludra

Koncert multimedialny Macieja 
Fortuny dedykowany twórczości 
Wisławy Szymborskiej odbędzie się 
w Kórniku. Premierowe wykona-
nie kompozycji nastąpi 28 sierpnia 
o godzinie 19 w miejscu urodzenia 
poetki. Patronat objął „Nasz Głos 
Poznański”. 

Nagrania Wisławy Szymborskiej 
czytającej swoje wiersze zna niemal 
każdy. Co wydarzy się, gdy melodia 
jej głosu zostanie potraktowana do-
słownie – gdy muzykę ściśle uzależ-
ni się od jej słowa, a ze składowych 
powstanie interaktywny wieczór po-
etycki? Takie ujęcie ogniskuje uwa-
gę na elementach kryjących się za 
barwą głosu, jego tonacją, zróżnico-
wanym tempem i rytmem recytacji. 
To wyjątkowe połączenie muzyki 
i poezji, które pozwala wybrzmieć 
nie tylko słowom, ale również ich 
melodii. Maciej Fortuna gra Wisła-
wę Szymborską wszystkim – szcze-
gólnie młodym, którzy mogą odkryć 
ją zupełnie na nowo. 

„Fortuna plays Szymborska” 
w oryginalny sposób prezentu-
je wiersze Wisławy Szymborskiej 
w opracowaniu na taśmę (głos), 
trąbkę, perkusję oraz elektroniczne 
urządzenia przetwarzania dźwięku. 
Głównym założeniem projektu jest 
komunikatywne połączenie poezji, 

muzyki, sztuk wizualnych oraz wi-
deo.

Wizualizacje bazują na materia-
łach wideo ukazujących Wisławę 
Szymborską czytającą swoje wier-
sze. W tym kontekście, ukazane zo-
stały nieznane szerszej publiczności 
kolaże Szymborskiej poddane mo-
dyfi kacjom i animacji. Animowane 
wyklejanki płynnie przenikają sceny 
przedstawiające sylwetkę noblistki, 
oraz sceny zawierające autorskie 
animacje Pawła Wypycha, przygo-
towane w technice „motion design”.

Całość pozostaje w synchronii 
i zespoleniu z muzyką, która stanowi 
główny element i ogniwo projektu 
– wybór wierszy zawężony został do 
tych, do których istnieją materiały 
audio z zarejestrowanym głosem 
noblistki czytającej swoje dzieła. 
Melodia głosu zostaje potraktowana 
dosłownie, wiąże się ją bezpośrednio 
z muzyką i wiodącym głosem trąbki 
kontrapunktującym deklamowane 
teksty, które dzięki takim opracowa-
niom przybierają postać recytatywów.

Artyści: Maciej Fortuna polaryzu-
je i scala – dźwięk i słowo, Andrzej 
Konieczny kontrapunktuje – rytmy 
i barwy, Paweł Wypych animuje – 
kolaże, wycinanki, rysunki.

W projekcie wykorzystywane są 
archiwalne nagrania audio, wideo 
oraz oryginalne wyklejanki autor-
stwa Wisławy Szymborskiej. Red

Muzyka z KórnikaFortuna plays 
Szymborska
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•  31 lipca 2016, godz. 18 
Królowie Baroku I Klasycy-
zmu – Arboretum

•  7 sierpnia 2016, godz. 18 
Sąsiadka. Komedia Dell’arte 
– Arboretum

•  14 sierpnia 2016, godz. 18 
Musicalowy Zawrót Głowy – 
Arboretum

•  21 sierpnia 2016, godz. 18 
Eugeniusz Bodo I Jego Epoka 
– Arboretum

•  28 sierpnia 2016, godz. 19
Multimedialny Koncert Fina-
łowy (więcej w tekście obok)

KoncertyKoncerty odbywają 
się w każdą niedzie-
lę lipca i sierpnia

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT

Tym razem muzyka rozbrzmiewać 
będzie już od godz. 13, a wśród 
gwiazd znajdą się m.in. fenomenal-
ny argentyński Demian Band, wie-
loletni saksofonista Jamesa Browna 
sir Waldo Weathers (USA) i miesz-
czące się w europejskiej czołówce 
belgijskie trio Doghouse Sam&his 
Magnatores. A wszystko zupełnie 
za darmo, w malowniczym, położo-
nym nad jeziorem Lusowie. Patro-
nat od początku festiwalu sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”.

Tegoroczną edycję festiwalu roz-
pocznie wrocławski duet Manfredi-
&Johnson. Harmonijkarz Mieszko 
„Manfredi” Służewski i grający na 
gitarze wokalista Piotr „Johnson” 
Kozub stworzyli energetyczny duet 
przenoszący słuchaczy prosto z pola 
bawełny, na brudne ulice Chicago. 

Tuż po nich, również w Val di 
Sole, wystąpi duet Bluesferajna. – 
Piosenki, które gramy opowiadają 
o dwóch najważniejszych – z punk-
tu widzenia mężczyzny – tematach. 
Pierwszy z tych ważnych tematów 
dotyczy relacji damsko-męskich, 
a drugi to sposoby odreagowania 
stresów, które pojawiają się w wy-
niku tych relacji – opowiada o tym 
projekcie Tomek „Stary” Herman. 

Akustyczny duet potrafi  zarazić 
słuchaczy niesamowitą energią i bę-
dzie znakomitą rozgrzewką przed 
czekającym od 15 mocnym uderze-
niem na dużej scenie.

O godz. 15 pojawi się na niej Pau-
lina Lenda&Kruki. Zespół, który 
niedawno przekonał do siebie jury 
programu Must Be The Music, 
w dorobku ma Grand Prix i nagro-
dę specjalną na IX Festiwalu „Wiel-
ki Ogień” im. Miry Kubasińskiej, 
pierwsze miejsce festiwalu „Blues 
na Siwierskim Zamku” i „Ściniaw-
ski Blues nad Odrą”, a także Na-
grodę specjalną festiwalu „Blues 
nad Bobrem”. Paulina Lenda na es-
tradzie debiutowała w 2008 r., gdy 
jako 15-latka zachwyciła widzów 
pierwszej edycji „Mam Talent” nie-
zapomnianym wykonaniem utworu 
„Ready to Love”. W 2014 roku od-
była się premiera jej debiutanckiej 
płyty „Wolf Girl”. 

Kolejnym wykonawcą na głównej 
scenie będzie wrocławska grupa 
Katedra. Młody zespół mocno na-
wiązuje do tradycji polskiej muzyki 
bluesowej i rockowej, określając 
swoją twórczość jako „psychode-
liczny big-bit”. Ich kompozycja 
„Kim jesteś?” trafi ła w 2011 roku na 

dobraną przez Piotra Kaczkowskie-
go z radiowej Trójki składankę „Mi-
nimax PL 6”. Grupa jest laureatem 
festiwalu Fama, Grechuta Festiwalu 
i Studenckiego Festiwalu Piosenki. 
Największą popularność przyniósł 
zespołowi udział w telewizyjnym 
Must Be the Music, gdzie Katedra 
dotarła aż do fi nału.

Od pierwszej edycji festiwalo-
wi BLusowo towarzyszy konkurs. 
Biorą w nim udział zespoły z całego 
kraju, a dla niektórych występ na 
lusowskim festiwalu był przepust-
ką do dalszej, barwnej kariery. Tym 
razem do fi nału zakwalifi kowały się: 
Babciablus i Heaven Blues z Kielc, C 
Major Seven z Poznania, Elephant 
Residents z Krakowa oraz The Lo-
uders z Rzeszowa. Ich konkursowe 
występy mieć będą miejsce między 
godz. 18, a 20. Oceniać je będzie 
jury złożone ze znanych osobistości 
świata bluesa, z dziennikarzem Ra-
dia Merkury Ryszardem Glogerem 
na czele.

Wyniki konkursu zostaną ogło-
szone ze sceny tuż po występie 
pierwszej z głównych gwiazd. Bę-
dzie nią argentyńsko-hiszpański 
Demian Band. Grupa, której lide-
rem jest Demian Dominguez kon-

certuje w Ameryce Południowej 
i Północnej i Europie, gdzie prezen-
tuje mocnego, opartego na tradycji 
blues-rocka. Dzieliła scenę z takimi 
gwiazdami, jak Jimmie Vaughan, 
Roy Rogers, Los Lobos, czy Eric 
Sardinas. Obecnie Demian Band 
promuje swoją czwartą płytę „Goin’ 
Ahead”. Dwa wcześniejsze albumy 
studyjne dotarły na szczyt amery-
kańskiej bluesowej listy przebojów.

Elektryzującą mieszankę blu-
esa, funky i soulu usłyszymy od 22, 
gdy na scenie pojawi się sir Waldo 
Weathers. Saksofonista i wokalista 
przez 15 lat występował w zespo-
le legendarnego Jamesa Browna, 
występował też u boku takich sław, 
jak Michael Jackson, B. B. King, 
Little Richard, Jerry Lee Lewis, 
czy Phil Collins. Mieszkający obec-
nie w Niemczech Amerykanin jest 
nie tylko świetnym muzykiem, ale 
i showmanem, o czym przekonać 
się będzie mógł każdy uczestnik fe-
stiwalu BLusowo.

Dwunastogodzinny maraton z blu-
esem zakończy belgijskie trio Dogho-
use Sam & his Magnatones. Trzyoso-
bowy zespół, który zagra na scenie 
w Val di Sole, gra bluesa oszczędne-
go, czystego i surowego. Artyści są 

zdobywcami I i II miejsca na Euro-
pean Blues Challenge (w 2014 i 2015 
roku), a prasa określiła ich mianem 
„najlepszej rzeczy, jaka może wyda-
rzyć się na scenie bluesowej”. 

Ale BLusowo to nie tylko muzy-
ka. Na najmłodszych czekać będzie 
Dziecięca Strefa Artystyczna, czy-
li przestrzeń, w której dzieci pod 
opieką rodziców i animatorów będą 
mogły się świetnie bawić. Gminny 
Ośrodek Kultury „SEZAM”, orga-
nizator imprezy, zaplanował także 
bluesową paradę oraz start muzycz-
nego balonu. Warto przyjść na plac 
przy kościele w Lusowie i do ośrod-
ka Val di Sole w sobotę, 20 sierpnia. 
Wstęp wolny!

12 godzin z bluesem
Dwie sceny, strefa dla dzieci i sporo dodatkowych atrakcji – 

to wszystko czekać będzie na uczestników szóstej edycji festiwalu bluesowego „BLusowo”
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Waldo 
Weathers

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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ROZMAITOŚCI

Trwa XXVI 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 2016 r. 
Wśród wysyłających kupony rozlo-
sowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

informuje, że 29 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
Gminy Stęszew w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się przetarg 
ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, przeznaczonej na cele 
rolnicze, położonej w Dębnie (obręb Dębienko), oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 386 o pow. 0.5889ha.

Okres trwania umowy dzierżawy w/w działki – 3 lata.
Przyszły dzierżawca tytułem zabezpieczenia winien wnieść najpóźniej 

w dniu podpisania umowy jednorazową opłatę w wysokości rocznego czynszu 
dzierżawnego, która zostanie rozliczona w ostatnim roku dzierżawy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 294,45zł.
Wadium w kwocie 30,– zł należy uiścić do dnia 23 sierpnia 2016 r.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami przetargu 

znajduje się na stronie internetowej www.steszew.pl, na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w urzędzie, pokój nr 15, tel. 61 
8197 149.

REKLAMA

Gmina Stęszew, jak zawsze, za-
pewniła dla nich wiele atrakcji. Tra-
dycyjnie już trwały, a w Stęszewie 
trwają nadal gminne półkolonie. 
Poza Stęszewem, zorganizowane 
zostały one także we Wronczynie, 
Będlewie, Modrzu i Strykowie. 

Wronczyn, Będlewo i Modrze 
przygotowały różnorodne atrakcje 
sportowe m.in. gry i zabawy na bo-
isku oraz wyjazd na basen do Ko-
ściana. Z innych propozycji warto 
wymienić zwiedzanie stadionu Le-
cha Poznań, wycieczkę do poznań-
skiego ZOO oraz wyjazd do „Krainy 
Zabawy Bogilu”. 

Interesującą ofertę przygotowa-
no również w Strykowie. Z atrakcji 
wyjazdowych z pewnością cieka-
wa była wycieczka autokarowa do 
gospodarstwa agroturystycznego 
w Cichej Górze, zwiedzanie poznań-
skiego ZOO, wyjazd do kina oraz na 
kręgle. 

W Stęszewie dzieci w lipcu mogły 
wziąć udział w trzech trwających po 
tydzień turnusach półkolonijnych, 
podczas których, poza zabawami 
i grami z licznymi nagrodami, or-

ganizowane były także wyjazdy na 
basen, na kręgle czy do muzeum 
w Puszczykowie. 

Osobne atrakcje przygotowała 
stęszewska Biblioteka oraz Dom 
Kultury. Ta pierwsza przygotowała 
dla dzieci gry i zabawy plastyczne 
oraz wspólne głośne czytanie w ra-
mach wakacyjnego „Biura Detek-
tywistycznego”. Dom Kultury, na 
lipiec i sierpień, zaplanował zajęcia 
w Zielonym Zakątku, a w tym czasie 

m.in. zabawy cyrkowe, zumbę, czy 
zajęcia plastyczne. 

Przypominamy również, że w sło-
neczne dni wypoczywać można nad 
dwoma jeziorami – w Stęszewie 
i Strykowie. Co ważne – dzięki sta-
raniom gminy – udało się zapewnić, 
że nad bezpieczeństwem plażowi-
czów wypoczywających w Stryko-
wie, przez całe wakacje czuwa wy-
kwalifi kowana kadra ratowników 
wodnych. JZ 

Udane wakacje 
w gminie Stęszew
Lato trwa w najlepsze i dzieci z radością korzystają z wolnych 
tygodni
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Półmetek wakacji za nami. W lipcu 
dzieci z Komornik korzystały z ofer-
ty wypoczynku przygotowanej przez 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Gminny Ośrodek Kultury. W tym 
roku tematem przewodnim sporto-
wych półkolonii była nauka i dosko-
nalenie gry w tenisa ziemnego na 
kortach w Szreniawie. Poza tym dzie-
ci brały udział w grach zespołowych, 
turniejach i torach sprawnościowych. 
Oprócz treningów, koloniści odwie-
dzali ciekawe miejsca; w Centrum 
Kultury Zamek w Poznaniu poznali 
historię zabytkowej budowli, a w Mu-
zeum Narodowym wzięli udział w za-
bawie „Fałszerze dzieł sztuki”. Na wy-
cieczce do Wielkopolskiego Parku 
Narodowego dzieci zwiedziły Wieżę-
Mauzoleum Bierbaumów. 

W ramach oferty Ośrodka Kul-
tury dzieci wypoczywały na kolonii 
w nadmorskim Darłówku, gdzie 
zwiedzano okoliczne atrakcje, m.in. 
Słowiński Park Narodowy -Świato-
wy Rezerwat Biosfery, port rybacki 
z latarnią morską czy galerię bursz-
tynu. Atrakcją był rejs statkiem po 
kanale Wieprzy. 

Letni wypoczynek dzieci jest dofi -
nansowany przez gminę Komorniki.

25 lipca rozpocznie się 3-etapowy 
remont łącznic w rejonie węzła Po-
znań Luboń (164 km autostrady), 
na skrzyżowaniu A2 z drogą woje-
wódzką nr 430. Zakończenie prac 
planowane jest na 4/5 sierpnia. 
Zmianie uległa dotychczasowa or-
ganizacja ruchu. 

I etap: 25.07. Zamknięcie łącznicy 
D prowadzącej ruch z DW430 z Lu-
bonia na A2 w kierunku Warszawy. 
Ruch w stronę stolicy poprowa-
dzony będzie łącznicą A (z DW430 
z Lubonia na A2 w kier. Świecka) 
i dalej objazdem przez węzeł P-ń 
Komorniki.

II ETAP: 28.07. Zamknięcie łącz-
nicy C prowadzącej ruch z A2 ze 

Świecka na DW430 w kier. Pozna-
nia. Ruch w stronę Poznania po-
prowadzony będzie objazdem przez 
węzeł P-ń Krzesiny.

III ETAP: 31.07. Zamknię-
cie łącznicy A prowadzącej ruch 
z DW430 z Lubonia na A2 w kier. 
Świecka. Ruch w stronę Świecka 
poprowadzony będzie łącznicą D 
(z DW430 z Lubonia na A2 w kie-
runku Warszawy) i dalej objazdem 
przez węzeł P-ń Krzesiny. Red

Komorniki dzieciom

Remont węzła Luboń
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

Prace obejmują 
warstwy podbudowy 
oraz bitumiczne
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Historie o przesiedleniu, migracji, 
a w końcu o ucieczce przed frontami 
II wojny światowej stanowią główny 
kontekst dokumentalnego projek-
tu teatralnego „Ucieczka-Flucht”, 
realizowanego w wagonach towa-
rowych na dziesięciu dworcach na 
terenie Polski i Niemiec. 

Teatr Gdynia Główna oraz Das 
Letzte Kleinod, podróżując przez 

Rosję, Polskę i Niemcy, odnalazły 
osoby, którzy jako dzieci przeżyli 
wysiedlenie w czasie II wojny świa-
towej. Na podstawie ich osobistych 
historii, często opowiedzianych 
po raz pierwszy, został opracowa-
ny scenariusz sztuki teatralnej pt. 
„Ucieczka-Flucht”, która od 28 
do 29 lipca będzie prezentowana 
na bocznicy kolejowej przy stacji 
Poznań Strzeszyn – ul. Biskupiń-
ska 126. Dla naszych Czytelników 

mamy cztery pojedyncze bilety na 
spektakle – dwa na 28 lipca; godz. 
19:00 i dwa na 29 lipca godz. 19:00. 
Jak je zdobyć? Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl. Red

ROZMAITOŚCI

Już po raz siedemnasty odbędzie się 
w Lusowie (gm. Tarnowo Podgór-
ne) Powiatowy Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych. Wbrew nazwie, 
artyści którzy na nim wystąpią, nie 
pochodzą wyłącznie z powiatu po-
znańskiego, a z wielu krajów Euro-
py, a nawet… z Kolumbii! Patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”.

Miłośnicy folkloru będą mieli 
co podziwiać już od samego rana. 
O godz. 10.30 mszą świętą w ko-
ściele św. Jadwigi Śląskiej i św. Ja-
kuba Apostoła rozpoczną się do-
żynki gminy Tarnowo Podgórne. Po 
mszy Korowód i Obrzęd Dożynko-
wy poprowadzi Zespół Pieśni i Tań-
ca „Lusowiacy”. Rolnicy z gminy 
Tarnowo Podgórne podziękują za 
plony, a goście będą mogli spróbo-
wać tradycyjnych potraw i podzi-
wiać stoiska sołeckie.

Po dożynkach przyjdzie czas na 
występy sceniczne w ramach Po-
wiatowego Przeglądu Zespołów 
Folklorystycznych. Wystąpią zespo-
ły dziecięce Mali Lusowiacy i Mali 
Poligrodzianie, folklorystyczne 
grupy z powiatu (m.in. Chludowia-

nie, Szreniawa i Koźlary), Poligro-
dzianie i oczywiście Lusowiacy, bez 
których trudno sobie wyobrazić naj-
większe w gminie święto folkloru. 

Powiatowy Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych po raz kolejny 
odbędzie się w ramach Festiwalu 
Sztuki Ludowej. Co za tym idzie, bę-
dzie doskonałą okazją, by zapoznać 
się nie tylko z rodzimym folklorem, 
ale i tradycyjną muzyką i tańcem 
z różnych stron świata. Szczegóło-

wo o zespołach piszemy na www.
naszglospoznanski.pl. 

Serdecznie zapraszamy na niesa-
mowitą przygodę z folklorem, którą 
przeżyć będzie można 21 sierpnia 
w Lusowie. Wstęp wolny!

Święto folkloru
Fascynujące tradycje w Lusowie
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Wystąpią m.in. Lusowiacy. 

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT

KONKURS

6 sierpnia Tarnowskie Termy zapra-
szają na Hawajską Noc Basenów! 
Patronat nad wydarzeniem objął 
„Nasz Głos Poznański”. Bawimy się 
na plaży, na basenach i w saunach 
w rytmie plażowej muzyki granej 
przez DJ od 16:00 do 1:00.

Już od 10:00 rozpoczną się 
animacje na plaży term i strefi e 
basenów. Będą zajęcia rytmiczno-
fi tnessowe prowadzone przez in-
struktorów Klubu Fitness Piwnica 
Pod Termami oraz zajęcia Aquafi t-
ness i Akademia Bobasa prowa-
dzone przez Akademię Pływania. 
O 11:00 organizatorzy zapraszają 
na zabawę wodną Śmingus-Dyn-
gus latem na plaży (sikawki, pi-
stolety na wodę mile widziane). 
O 12:30 odbędą się zawody w siat-
kówkę plażową o puchar prezes 
Tarnowskich Term: zespoły 3-oso-
bowe (minimum jedna kobieta). 
Chęć zgłoszenia drużyny prosimy 

kierować mailowo na adres mi-
chal@tarnowskie-termy.pl – liczba 
zespołów ograniczona). O godz. 
16:00 – maraton indoorcycling 
(zapisy i informacje a.konieczna@
tarnowskie-termy.pl), a od 18:00 
rozpoczynają się cogodzinne sean-
se saunowe. O 20:30 w hali base-
nów saunamistrzowie Tarnowskich 
Term zaprezentują swoje umiejęt-

ności wszystkim gościom aquapar-
ku. Po pokazie odbędą się zajęcia 
jogi na plaży – w promieniach za-
chodzącego słońca.

Wszystkie atrakcje są w cenie bi-
letów na termy, zgodnie z obowiązu-
jącym cennikiem. Całodniowy bilet 
normalny wraz z dostępem do strefy 
saun – 50 zł! Bilet Razem Raźniej 
dla 3 osób już od 90 zł! MP

Już po raz szósty do Wir w gminie 
Komorniki zjadą miłośnicy pojaz-
dów na VI Piknik z motoryzacją. Pa-
tronat nad wydarzeniem sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”. Będziemy 
podziwiać najnowsze modele pojaz-
dów, auta modyfi kowane, ale trady-
cyjnie już także pojazdy zabytkowe. 

Zjedzie ich do Wir naprawdę spo-
ro. Impreza zdobyła już sympatię 
i uznanie nie tylko mieszkańców. Co 
roku na piknik przyjeżdżają tłumy 
fanów motoryzacji. Jak zwykle, orga-
nizatorzy przygotowali wiele atrakcji 
dla odwiedzających: m.in. koncert 
zespołu Jary Oddział Zamknięty 

czy pokaz kulturystyczny Roberta 
i Natalii Kulczyńskich. Gościem spe-
cjalnym będzie kulturysta Radosław 
Słodkiewicz. Organizatorem pikniku 
z motoryzacją są sołtys Wir, Rada 
Sołecka oraz grupa miłośników mo-
toryzacji i Gminny Ośrodek Kultury 
w Komornikach. Impreza pod patro-
natem honorowym starosty poznań-
skiego i wójta gminy Komorniki.

Zapraszamy 21 sierpnia, start 
o godz. 12:15, wstęp wolny. 

„Body/Ciało”, „Gwiezdne wojny: 
Przebudzenie mocy”, „Spectre” 
i „Moje córki krowy” – te fi lmy bę-
dzie można za sprawą GOK „SE-
ZAM” obejrzeć na wygodnych 
leżakach podczas tegorocznych 
projekcji kina plenerowego w gmi-
nie Tarnowo Podgórne.

Pierwszy seans w sobotę, 30 lip-
ca o godz. 22 przy Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo. W programie 
„Body/Ciało” Małgorzaty Szumow-
skiej, z Januszem Gajosem i Justyną 

Suwałą w rolach głównych. 31 lipca 
o godz. 22 w parku w Tarnowie Pod-
górnym wyświetlona zostanie naj-
nowsza część Gwiezdnych Wojen 
– „Przebudzenie mocy”. 

7 sierpnia o godz. 22 w parku przy 
Centrum Kultury Przeźmierowo od-
będzie się pokaz fi lmu „Spectre”. 13 
sierpnia o godz. 21.30 wyświetlony 
zostanie fi lm „Moje córki krowy” 
Kingi Dębskiej. Wstęp na wszystkie 
seanse jest dar mowy. 
Jarek Krawczyk

Hawajska Noc Basenów

Święto motoryzacji 
w Wirach

Dobre fi lmy 
pod gołym niebem

Spektakl w wagonach 

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki  NASZ PATRONAT
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Tarnowo Podgórne od 26 do 28 
sierpnia stanie się stolicą sportu 
masowego. W tym czasie odbędą 
się w tej gminie XIX Ogólnopolskie 
Igrzyska Ludowych Zespołów Spor-
towych. Będzie to największe wyda-
rzenie w sporcie masowym i re-
kreacji sportowej w Polsce, 
w którym weźmie udział 
ponad 1000 sportow-
ców z całego kraju. 
Igrzyska zostaną ro-
zegrane na sześciu 
obiektach, a uczestnicy 
rozegrają zawody w 19 
dyscyplinach sportowych. 
Kibice będą mogli obejrzeć rywa-
lizację m.in. w piłce nożnej, siat-
kówce, siatkówce plażowej, koszy-
kówce. Na boiska wyjdą również 
sportowcy niepełnosprawni, którzy 
wezmą udział w dyscyplinach lek-
koatletycznych, tenisie stołowym 
oraz w czterech konkurencjach re-
kreacyjnych. 

Tegoroczne igrzyska mają szcze-
gólny charakter. Uświetnią 70 
rocznicę działalności krajowego 
Zrzeszenia Ludowych Zespołów 

Sportowych. Jest to stowarzyszenie 
kultury fi zycznej, które w przeszło-
ści działało niemalże w każdej pol-
skiej gminie, wychowując młodych 
sportowców ze wsi i miasteczek. 
Z LZS sportowcy trafi ali do różnych 

reprezentacji kraju, zdobywali 
medale na najważniejszych 

imprezach sportowych 
Europy i świata. Dzisiaj 
Zrzeszenie LZS skupia 
ok. 270 tys. członków, 
organizuje ok.140 tys. 

imprez rocznie, w któ-
rych uczestniczy prawie 6 

mln ludzi. Wielu czołowych 
polskich lekkoatletów, kolarzy, za-
paśników, łuczników, ciężarowców, 
tenisistów stołowych czy kajakarzy 
reprezentuje środowisko LZS. Igrzy-
ska patronatem objął Prezydent RP 
Andrzej Duda, a „Nasz Głos Poznań-
ski” sprawuje patronat medialny. 

Pasjonaci biegów przełajowych 
i miłośnicy dobrej zabawy czekali 
na to cały rok. W niedzielę, 30 lipca, 
wystartuje IV Pogoń za Wilkiem, 
bieg niełatwy i wymagający, ale za-
wsze dający tyle samo sportowej sa-
tysfakcji. Gmina Komorniki razem 
z GOSiR Komorniki wspiera Pogoń 
od samego początku. Z przyjemno-
ścią bierzemy udział w tak dobrze 
zorganizowanej imprezie biegowej 
i kibicujemy wszystkim goniącym 
wilka.

Jak co roku, swoje zawody będą 
mieli także najmłodsi zawodnicy 
(bieg wilczków). Nowością tego-
rocznej edycji jest natomiast bieg 
z psem. Organizatorzy jak zawsze 
myślą o osobach towarzyszących 
biegaczom – na nich czekają atrak-
cje, m.in. miasteczko młodego spor-
towca. Do zobaczenia na starcie.
Olga Karłowska

Igrzyska LZS 
w Tarnowie Podgórnym

Czy tym 
razem 
dogonimy 
wilka?

 NASZ PATRONAT

Projekt Fatbusters – Pogromcy 
Tłuszczu organizowany wspólnie 
przez Tarnowskie Termy oraz Lion 
Group pod patronatem „Naszego 
Głosu Poznańskiego”, jest na wła-
śnie na półmetku. Po pół roku Mar-
cin i Kamil wygrali walkę z otyłością 
i już teraz mogą cieszyć się atrakcyj-
nym i wysportowanym wyglądem. 

W przypadku Marcina udało mu 
się zrzucić ponad 28 kg i zgubić pra-
wie 30 cm w pasie. Kamil natomiast 
zanotował spadek wagi rzędu 20 kg 
oraz zgubił 17 cm w pasie. Zmianie 

uległy nie tylko sylwetki obydwu pa-
nów. Zdecydowanie poprawiły się 
ich wyniki zdrowotne, ponieważ są 
oni poddawani w czasie trwania me-
tamorfozy cyklicznym badaniom. 
Warto wspomnieć, że ich wiek me-
taboliczny wskazuje liczbę niższą 
niż ta w metryce (Kamil posiada 
bowiem wiek metaboliczny na po-
ziomie 18-latka, Marcin natomiast 
20-latka). Jedynym negatywnym 
aspektem całego zajścia jest fakt, 
że panowie już teraz musieli pozbyć 
się… niemalże całej garderoby. Dal-

sza walka obydwu mężczyzn będzie 
zróżnicowana. Marcin, ze wzglę-
du na uwarunkowania genetyczne 
nadal będzie tracił na wadze, nato-
miast w przypadku Kamila kolejne 
miesiące będą ukierunkowane na 
nabywanie suchej, dobrej jakości 
masy mięśniowej. Kamil to dobrze 
zbudowany, silny mężczyzna, dla-
tego dalsze obniżanie jego wagi nie 
ma sensu – lepiej skupić się na pod-
kreśleniu jego defi nicji mięśniowej. 

Aby metamorfoza była jeszcze cie-
kawsza organizatorzy postanowili 

wprowadzić dla obydwu uczestników 
swego rodzaju urozmaicenie. Mar-
cin w maju pokonał swój pierwszy 
półmaraton. Jak na osobę, dla której 

jeszcze w styczniu pokonanie jakie-
gokolwiek dystansu biegowego sta-
nowiło problem, jest to całkiem spore 
osiągnięcie. Kamil biegać nie może, 
ponieważ w przeszłości uległ bardzo 
poważnemu wypadkowi (groziła mu 
amputacja nogi). Nie mniej jednak 
postanowiliśmy zabrać go na matę 
ośrodka Gracie Barra, aby tam pod 
okiem Piotra, mistrza Europy w BJJ 
nabył umiejętności walki. Już teraz 
wiadomo, że projekt Fatbusters bę-
dzie największą metamorfozą w hi-
storii działalności Lion Group. Red

Pogromcy Tłuszczu szczupleją
Marcin i Kamil wygrali walkę z otyłością i… musieli pozbyć się niemalże całej garderoby
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Marcin w pół roku 
zrzucił ponad 28 kg, 
a Kamil zanotował 
spadek wagi rzędu 
20 kg

Marcin.Kamil.

Ireneusz 
Antkowiak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

ZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMIZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMI  
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL



NR 103 / 25 LIPCA 2016

14 SPORT

Aż 21 sportowców z poznańskich 
klubów, których przygotowywało 12 
trenerów powalczy o medale XXXI 
Letnie Igrzyska Olimpijskie w Rio 
de Janeiro 2016. Na dziedzińcu 
Urzędu Miasta Poznania odbyło 
pożegnanie sportowców, podczas 
którego otwarto poświęconą im wy-
stawę.

Sportowców ofi cjalnie pożegnał 
zastępca prezydenta Arkadiusz 
Stasica w towarzystwie dyrektor 
Wydziału Sportu Ewa Bąk. Każdy 
sportowiec otrzymał list gratulacyj-
ny, nagrodę fi nansową w wysokości 
10.000 zł i okolicznościowy upo-
minek. Uroczystości towarzyszyło 
otwarcie wystawy promującej po-
znańskich sportowców startujących 
w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de 
Janeiro. Zdjęcia olimpijczyków będą 
wystawione na dziedzińcu Urzędu 
Miasta Poznania do 5 sierpnia.

Reprezentacja Poznania na 
XXXI Letnie Igrzyska Olimpijskie 
w Rio de Janeiro (5–21 sierpnia 
2016 roku): kajakarstwo: Tomasz 
Kaczor, Michał Kudła, Ewelina 

Wojnarowska; lekkoatletyka: Joan-
na Fiodorow, Żaneta Glanc, Anna 
Jagaciak-Michalska, Malwina Ko-
pron, Łukasz Nowak, Monika Ste-
fanowicz, Henryk Szost, Patrycja 
Wyciszkiewicz; pływanie: Kacper 
Majchrzak; szermierka: Bogna Jóź-
wiak, Hanna Łyczbińska; taekwon-
do WTF: Karol Robak; wioślarstwo: 
Wiktor Chabel, Dawid Grabowski; 

zapasy: Radosław Baran, Iwona 
Matkowska, Monika Michalik, 
Agnieszka Wieszczek-Kordus.

Pożegnanie 
olimpijczyków
Poznańscy sportowy wyjechali na IO Rio de Janeiro 2016
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Karol Robak (AZS Poznań) powalczy o medal w taekwondo WTF. 

Piotr Matuszewski (AZS Poznań) 
i Kacper Żuk (Legia Warszawa) zo-
stali w sobotę, w Klosters (Szwaj-
caria), tenisowymi mistrzami Eu-
ropy do lat 18. Jest to historyczny 
sukces, ponieważ żaden inny polski 
junior w historii nie został zwycięz-
ca mistrzostw Starego Kontynentu. 
W fi nale debla Polacy wygrali z ro-
syjską parą P. Kotov / A. Dubrivny 
A. 6:3 6:2. 

– Kluczem do zwycięstwa było 
to, że bardzo pewnie wygrywaliśmy 
swoje gemy serwisowe – powiedział 
Piotr Matuszewski. – I całe zadanie 
polegało na przełamaniu serwisu 
naszych przeciwników. Pierwszy set 
był trochę stresujący, ale drugi kon-
trolowaliśmy w pełni i mamy złoto!

Sukcesy odnosi także 16-letnia 
tenisistka AZS Wiktoria Rutkowska, 
która zaliczyła kolejne udane starty 
na turniejach ITF Juniors (do lat 18). 
Pierwszy z nich (HEAD Cup Bruch-
köbel powered by Steinfeger Immo-
bilien) w niemieckim Bruchkobel za-
kończył się dla niej drugim miejscem 
w grze podwójnej (partnerką deblo-
wą Wiktorii była Katerina Kuzmova 
ze Słowacji). W kolejnym turnieju 
w Niemczech (w miejscowości Mo-
enchengladbach) Rutkowska osią-
gnęła jeszcze lepszy wynik triumfując 
w grze podwójnej (w parze z Wero-
niką Falkowską) oraz docierając do 
ćwierćfi nału gry pojedynczej.

Wcześniej Wiktoria Rutkowska 
zdobyła 1 miejsce w grze podwójnej 
na turnieju ITF Juniors w tunezyj-
skiej miejscowości Mahdia. Part-
nerką deblową Witkorii była Wero-
nika Falkowska.

Najlepsza sekcja tenisowa w Pol-
sce ogłasza nabór dzieci do szkółki 
tenisowej w wieku 5–12 lat. To nie-
powtarzalna okazja do tego aby roz-
począć karierę drogą Radwańskiej 
lub Janowicza. Zapraszamy wszyst-
kie dzieci wraz z rodzicami do za-
pisania się do naszej sekcji. Zajęcia 
odbywają się na kortach AZS w Po-
znaniu, przy ulicy Noskowskiego 25. 
Prowadzą je licencjonowani trenerzy 
PZT. Zapisy i informacje pod nume-
rami telefonu: 61 851 85 95. Red

Kwalifi kant Clement Geens nie spra-
wił kolejnej niespodzianki i przegrał 
z rozstawionym z numerem pierw-
szym Radu Albotem w decydującym 
meczu Poznań Open 2016. Mołda-
wianin, który w zeszłym roku prze-
grał w fi nale, tym razem w końcu 
sięgnął po zwycięstwo w poznań-
skim challengerze. Pokonał rywala 
6:2, 6:4. Patronat nad imprezą objął 
„Nasz Głos Poznański”.

Choć Albot rozpoczął mecz prze-
łamaniem, to długo z prowadzenia 
się nie cieszył. W kolejnym gemie 

Belg odwdzięczył mu się tym sa-
mym. Później zawodnik urodzony 
w Kiszyniowie od stanu 2:2 wygrał 
cztery kolejne gemy i zakończył 
pierwszego seta w 37 minut. Drugi 
był wyrównany do stanu 3:3. Wte-
dy Albotowi udało się wygrać przy 
podaniu rywala, co okazało się klu-
czowe dla wyniku spotkania. Tur-
niejowa „jedynka” pierwszej z piłek 
meczowych nie wykorzystała i Ge-
ens doprowadził jeszcze do wyniku 
4:5, jednak serwujący na mecz prze-
ciwnik nie zmarnował swojej szan-
sy, a drugi w tym spotkaniu meczbol 
zakończył asem serwisowym. Red

Od początku tego sezonu rowero-
wego na terenie gminy Dopiewo 
można spotkać dwuosobowe, rekre-
acyjne patrole GOSiR-u. Ich ideą 
jest troska o tych, którzy są aktywni. 
– Patrol zawsze ma ze sobą: wodę, 
owoce, odżywki, mapy turystyczne, 
upominki. Patrol zawsze otwarty 
jest na bezpośredni kontakt z miesz-
kańcami, poznanie ich ulubio-
nych miejsc do uprawiania sportu 
i turystki w gminie Dopiewo – mówi 
Marcin Napierała dyrektor GOSiR 
Dopiewo i pomysłodawca akcji. 

Zatrzymane przez patrol osoby 
odpowiadają na pytania dotyczące 
infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej w ich najbliższym otoczeni. Po-
nadto udzielają informacji na temat 
swojej aktywności fi zycznej. 

Spotkanie – z założenia krótkie 
– często przeradza się w dłuższą 
rozmowę, w trakcie której patrolu-
jący gminę specjalnie oznakowani 
rowerzyści dowiadują się jak często 
„przyłapane na gorącym uczynku” 
osoby spędzają wolny czas aktywnie 
i na sportowo, jakie są ich sportowe 
historie, jakiego sprzętu używają. 

– Spotkania zawsze mają miły 
przebieg – mówi Karolina Ferenc 
z GOSiR Dopiewo. – Zdarza się, że 
niektórym biegaczom lub rowerzy-

stom zabraknie podczas treningu 
wody, bo postanowili go sobie akurat 
przedłużyć, wtedy dostają ją od nas. 
Innym razem zdarza się, że turystom 
rowerowym pomylą się drogi, wte-
dy dajemy im w prezencie mapkę 
szlaków rowerowych i pomagamy 
trafi ć do celu. Rozmowy ze space-
rowiczami pozwalają na zebranie 
informacji na temat ich rekreacyj-
nych oczekiwań. „Przyłapanym” na 
uprawianiu sportu i rekreacji, którzy 
wyrażą zgodę robimy wspólne zdję-

cie, które publikujemy na funpage’u: 
Rekreacyjny Patrol GOSiR-u. Tam 
również podajemy informację z GPS 
patrolu i miejsc spotkań. 

Patrole poruszają się rowerami, 
dzięki czemu mogą łatwiej i szybciej 
przemieścić się przez teren gminy 
np. z Żarnowca do lasu palędzko-
zakrzewskiego lub na owocową pla-
żę w Zborowie. Akcji tej patronuje 
Urząd Gminy Dopiewo a partnerem 
technicznym jest sklep sportowy 
Decathlon Komorniki. MN

Mistrz Europy z AZS!

Triumf Albota 
w Poznań Open 

Rowerowe patrole 

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Złoci medaliści ME. Piotr Matu-
szewski (z lewej) i Kacper Żuk.

 NASZ PATRONAT

R E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C HR E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C H
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL



15
NR 103 / 25 LIPCA 2016 

SPORT

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, 
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

Były napastnik Lecha Poznań, Bar-
tosz Ślusarski, został w miniony 
piątek zawodnikiem GKS Tarnovii 
Tarnowo Podgórne. Tym samym 
dołączył do innych byłych lechitów 
Zbigniewa Zakrzewskiego i Marci-
na Kikuta, którzy występują w tym 
klubie.

Ślusarski zaczął karierę w zespole 
Huraganu Pobiedziska, występował 
m.in. w Lechu Poznań, Groclinie 
Grodzisk Wlkp., West Bromwich, 
Blackpool, Sheffi eld Wednesday, 
Cracovii i ostatnio w pierwszoligo-
wej Miedzi Legnica. Jest on również 
byłym reprezentantem Polski.

Nowy zawodnik wniesie wiele do-
świadczenia do szatni tarnowskiego 
zespołu, z czego na pewno skorzy-
sta młodzież, której coraz więcej 
w pierwszej drużynie Tarnovii. Już 
niedługo ogłoszony zostanie pełen 
skład seniorów na sezon 2016/17. 
Przypominamy, że rozgrywki Tar-
novia rozpoczyna 6 lub 7 sierpnia 
meczem z Gromem Plewiska w Tar-
nowie Podgórnym. 

GKS Tarnovia to największy klub 
sportowy w gminie Tarnowo Pod-
górne. Poza drużyną seniorów, wy-
stępuje tu 8 drużyn młodzieżowych. 
Byli lechici mają uczyć adeptów fut-
bolu. Władze klubu mają nadzieję, 
że pomoc takich zawodników zbu-
duje w młodzieży pewność siebie 
i wyniesie ich na wyższy poziom 
sportowy, jak było w przypadku 

Hugo Bartkowiaka (rocznik 2000), 
który z Tarnovii przeszedł do Hercu-
lesa Alicante. Na pierwszym letnim 
treningu seniorów pojawiło się aż 9 
juniorów. Prawdopodobnie 4-5 na 
stałe wejdzie do pierwszej drużyny. 
Zadaniem klubu jest przygotować 
im jak najlepszy grunt pod naukę 
i rozwój. Wszak, niedawno patrzyli, 
jak Bartek Ślusarski strzela bramki 
dla Lecha. Dziś grają z nim w jednej 
drużynie! 

Ślusarski w Tarnovii 
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Jakub 
Brodowicz 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Zwycięstwem nad Legią Warsza-
wa w meczu o Superpuchar Pol-
ski, obiecującą grą w sparingach 
i pierwszych meczach nowego sezo-
nu Lotto Ekstraklasy piłkarze Lecha 
Poznań chcą odbudować zaufanie 
kibiców. – Walczymy o mistrzo-
stwo. To chcemy osiągnąć. I nie 
znajduję wymówek – mówi trener 
Kolejorza Jan Urban.

Emocje związane z występami 
reprezentacji Polski na Euro 2016 
opadły, a oczy piłkarskich kibiców 
znowu są zwrócone na ekstraklasę. 
Fani Lecha Poznań liczą, że piłkarze 
szybko zapomną o fatalnym sezonie 
2015/2016 i rozpoczną marsz po 
mistrzostwo. Pierwsze powody do 
radości podopieczni Jana Urbana 
dostarczyli jeszcze przed inaugu-
racją sezonu. W meczu o Superpu-
char Polski rozbili Legię Warszawa 
4:1. Później przyszły spotkania ze 
Śląskiem Wrocław i Zagłębiem Lu-
bin, w których postawa zespołu daje 
nadzieję na lepsze wynik niż w po-
przednim sezonie.

– Najważniejsze, że stwarzamy 
sobie sytuacje i potrafi my zdomino-
wać przeciwnika. Początek sezonu 
to również badanie rywala i swojego 
przygotowania. Czujemy, że jeste-
śmy dobrze przygotowani i chcemy 
w każdym kolejnym meczu zdoby-

wać punkty – mówi obrońca Maciej 
Wilusz.

Najbliższa okazja już w piątek, 
29 lipca, o godz. 20:30 podopiecz-
ni Jana Urbana będą podejmować 
Jagiellonią Białystok. Jedenasty 
zespół poprzedniego sezonu będzie 
chciał sprawić kolejną niespodzian-
kę i wywieść z Poznania choćby re-
mis. Przypomnijmy, że w pierwszej 
kolejce podopieczni Michała Pro-
bierza niespodziewanie zremisowali 
na wyjeździe z Legią Warszawa 1:1.

Podobnie jak to było przed meczem 
z Zagłębiem na dwie godziny przed 
meczem Lecha z Jagiellonią Białystok 
na terenie INEA Stadionu przy ul. 
Bułgarskiej w specjalnie ustawionej 
Strefi e Rodzinnej na najmłodszych 
czekać będzie mnóstwo atrakcji.

– Oczywiście będzie to zależne 
od warunków atmosferycznych, ale 
liczymy na to, że przez najbliższe 
miesiące, przed spotkaniami Lecha 
najmłodsi kibice będą mogli bawić 
się w naszej strefi e – mówi kierow-
nik działu reklamy i promocji Lecha 
Poznań Wojciech Terpiłowski.

Przy stadionie staną m.in. dmu-
chany namiot i basen z kolorowymi 
kulkami. Ponadto dzieci oraz doro-
śli będą mogli zmierzyć się w spe-
cjalnie przygotowanym Runmaged-
donie, czyli biegu z przeszkodami. 

– Trasy będą krótkie, ale inten-
sywne. Na pewno będzie to idealny 
sposób na spędzenie czasu przed 
meczem naszej drużyny nie tylko 
dla dzieci, ale również dla tych nieco 
starszych kibiców – kończy Terpi-
łowski.

Udział dzieci w Rumnageddonie 
jest bezpłatny, wstęp dla dorosłych 
kosztuje 5 złotych. Rejestracji będzie 
można dokonać koło boisk do siat-
kówki plażowej, przy ulicy Ptasiej.

Lech chce odbudować zaufanie
Dla naszych Czytelników mamy dwa 

podwójne zaproszenia na najbliższy mecz Kolejorza • Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zapro-
szenia na piątkowe spotkanie 
z Jagiellonią. Zdobędą je te 
osoby, które napiszą dlaczego 
właśnie im mamy przyznać 
bilety i prawidłowo odpowiedzą 
na pytanie, który piłkarz Lecha 
Poznań zdobył dwie bramki 
w meczu z Legią Warszawa 
o Superpuchar Polski 2016. Od-
powiedzi należy wysłać na adres 
kontakt@naszglospoznanski.pl 
wpisując w tytule maila Lech – 
Jagiellonia. Prosimy o podanie 
imion i nazwisk osób, które chcą 
skorzystać z tych biletów oraz 
numerów ich pesel – także osób 
towarzyszących. 

Mamy bilety

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

PROMOCJA
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Jest Pan kucharzem i z powoła-
nia, i z wykształcenia. W wyborze 
zawodu nie było przypadku – tak 
wskazuje Pana CV. Nie kusiło 
Pana, by wybrać jakiś zawód 
związany z morzem?

— Nie, od najmłodszych lat intere-
sowałem się kuchnią, a powołanie 
do tego zawodu odkryłem już 
w szkole podstawowej. Na lekcjach 
ZPT gotowaliśmy proste potrawy 
i sałatki. Często pomagałem kole-
gom w przygotowywaniu potraw, 
ponieważ nie mieli o tym pojęcia. 
Kiedy pod koniec szkoły podsta-
wowej stanąłem przed decyzją 
o wyborze zawodu dla mnie było to 
oczywiste, że będę kucharzem.

Pana zawodowe doświadczenie 
można nazwać wędrówką przez 
lądy, bo kształcił się Pan pod okiem 
mistrzów nie tylko Europy, ale też 
z Azji i Ameryki. Co dały Panu te 
kontakty i praca z osobami o innej 
kulturze, stylu bycia i pracy?

— Poznałem ludzi, którzy swoją 
wiedzą i doświadczeniem spowo-
dowali, że chciałem się rozwijać 
i pogłębiać swoją wiedzę kulinarną. 
Zwłaszcza, że na początku lat 90., 
w Polsce gastronomia raczkowała. 
Dostęp do produktów był bardzo 
ograniczony. W tamtych latach 
pracowałem w sieci Viena Inter-
national w hotelu Amber Baltic 

w Międzyzdrojach, na najlepszych 
produktach, które były sprowa-
dzane z całego świata. Poznałem 
tajniki kuchni azjatyckiej, amery-
kańskiej i europejskiej. Podobał mi 
się styl zarządzania. Kuchnia była 
podzielona na sekcje, każdy z sze-
fów de partie odpowiadał za swój 
zespół kucharzy. Codziennie rano 
mieliśmy odprawę, na której szef 
kuchni omawiał cały dzień pracy 
i czekające nas zadania. Wspólny 
posiłek z szefem kuchni był wyra-
zem szacunku dla całego zespołu.

Jakie smaki w tych podróżach 
po świecie i po kraju zapamiętał 
Pan, jako najbardziej zaskakują-
ce? Które kuchnie chciałby Pan 
jeszcze poznać?

— Podróżując po świecie, czy to 
zawodowo, czy prywatnie ujęła mnie 
kuchnia śródziemnomorska, która 

kojarzy nam się z prostotą, świeżymi 
produktami, paletą barw i smaków. 
Zaskoczyła mnie natomiast kuchnia 
lapońska... suszone mięso z renife-
ra, marynowana ikra, ciekawy smak 
marynowanych ryb, sałatki z grzy-
bów leśnych były ciekawą przygo-
dą. Chciałbym poznać natomiast 
kuchnię azjatycką, ze względu na 
bogactwo produktów i przypraw.

Sporo wędrował Pan także po 
Polsce zawodowo, związując się 
z tak odległymi obiektami, jak ho-
tel Klimczok w Szczyrku czy Villa 
Sedan w Sopocie. Wrócił Pan nad 
morze, bo…

— Swoją przygodę rozpocząłem 
w Hotelu Amber Baltic. Chcąc się 
rozwijać i poznawać także inne 
kuchnie wyjechałem do Szczyr-
ku do nowo otwierającego się 
hotelu Klimczok. Tam uczyłem się 

i poznałem tajniki kuchni śląskiej 
i beskidzkiej – co było dla mnie 
nowym doświadczeniem. Po kilku 
latach wróciłem nad morze do 
Sopotu i jako zastępca szefa kuchni 
pracowałem w Villi Sedan. Tu 
poznałem kuchnię i potrawy z re-
gionu Kaszub. Restauracja słynęła 
z wyjątkowych dań, podawaliśmy 
wówczas serca z jelenia, wątróbki 
dorszowe, policzki z dorsza czy 
rybę parposz. Jako szef kuchni 
pracowałem również w hotelu Łeba 
w Łebie i otwierałem hotel Royal 
Baltic w Ustce. Od 7 lat pracuję 
w Kołobrzegu w hotelu Leda SPA. 
Staram się kulinarnie promować 
region i pracować na produktach, 
które są dziedzictwem Pomorza 
Zachodniego. Bliskość morza 
powoduje, że mam łatwy dostęp do 
świeżych ryb bałtyckich. Wróciłem 
tu, bo ten region jest bliski mojemu 
sercu, tu się urodziłem, wycho-

wałem i tu stawiałem pierwsze 
kulinarne kroki.

Działa Pan na wielu polach – nie 
tylko jako szef kuchni, a ostatnio 
wraz z Beatą Miecznikowską-
Miśtak i Robertem Gauerem, 
fotografi kiem, zasłynął Pan jako 
współautor książki „Smaczny 
Kołobrzeg. Kuchnie rejonu 
kołobrzeskiego”. Udowadnia Pan 
swoimi działaniami, że kucharz 
to nie tylko ktoś, kto „stoi przy 
garach” i nie widzi poza nimi 
świata. Dzięki czemu/komu 
znajduje Pan czas na wszystkie 
te działania? Skąd pomysł na 
stworzenie dość trudnej książki, 
bo przecież Kołobrzeg i jego 
rejony ze względów historycznych 
nie może pochwalić się własną 
kuchnią?

— Staram się aktywnie uczestni-
czyć w życiu kulinarnym, jestem 
szefem kuchni, wykładowcą, sędzią 
kulinarnym, a także prowadzę 
warsztaty kulinarne. To dzięki 
wspaniałej żonie, która wspiera 
mnie w wielu zawodowych projek-
tach, mogę się zawodowo spełniać. 
Natomiast pomysłodawcą i autorką 
książki jest Beata Miecznikowska-
Miśtak, która namówiła nas do 
stworzenia potraw na bazie lokal-
nych produktów. Po wojnie do Ko-
łobrzegu przybyły grupy ludności 
z terenów całej Polski. Wszystkie 
te grupy przyniosły ze sobą swoje 
smaki, dania ze stron dzieciństwa. 
Ludzie je nawzajem poznawali. Ta 
kuchnia się dopiero rodziła. Teraz 
mieszkańcy zaczynają nakreślać 
drogę tej kuchni i tożsamości 
kulinarnej Kołobrzegu, gotując z lo-
kalnych produktów, tworząc bardzo 
ciekawą i oryginalną kuchnię.

Jak określiłby Pan swoją 
kuchnię? Jakie są jej podstawy? 
Które dania są tymi najbardziej 
ulubionymi?

— Podstawą jest kuchnia polska, 
jak i również kuchnia francuska, 
której jestem miłośnikiem. Te dwie 
kuchnie są bliskie mojemu sercu. 
Staram się je w umiejętny sposób 
łączyć, co często widać na talerzu. 
Ulubioną potrawą jest smażony 
turbot na klarowanym maśle, aro-
matyzowany czosnkiem z młodymi 
ziemniakami z koperkiem.

Jakie są Pana plany na najbliższy 
czas?

— W najbliższym czasie przymie-
rzam się do… napisania własnej 
książki kulinarnej. 

Smaczny Kołobrzeg
Z Andrzejem Jakomulskim, szefem kuchni w Hotelu**** Leda SPA w Kołobrzegu, o drodze życiowej, 
która zatoczyła koło, ciekawości wobec kuchni świata i planach na najbliższy czas rozmawia Beata Marcińczyk

REKLAMA

Rozmawiała 
Beata Marcińczyk 
„Poradnik Restauratora”
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