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!

Anna Wyszkoni zaśpiewa w sobotę na Rumpuciu
w Rokietnicy, a 2 października w poznańskiej Sali
Ziemi. Mamy bilety na ten drugi koncert STR. 9, 12

Koncerty
Ani Wyszkoni
„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. MARLENA BIELIŃSKA

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

Bój o ﬁnał na Golęcinie STR. 14

FOT. STANISŁAW SOWA
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Z DRUGIEJ STRONY

Uliczny „zdrój” w centrum Poznania?
— Skrajne emocje wywołuje
u mieszkańców wprowadzanie
w ścisłym centrum Poznania strefy
„tempo 30” znacznie utrudniającej ruch i parkowanie kierowcom. Prezydent Jacek Jaśkowiak
krytykowany jest przez wszystkie
siły polityczne. Zwolennicy wolnej
od aut przestrzeni publicznej przyklasną jednak władzom miasta za
wprowadzany od sierpnia pomysł.
Rowerzystom też się to podoba,
bo przybyło im więcej ścieżek tam,
gdzie dotychczas były pasy dla

jadących samochodów. Przyklasną także entuzjaści komunikacji
miejskiej, ponieważ dostała ona
„zielone światło” i łatwiej będzie
w śródmieściu dojechać do celu
tramwajem czy autobusem.
Z kolei przeciwnicy strefy
„tempo 30”, powiedzą o kolejnych
utrudnieniach, jakie „funduje” im
miasto: będą to jeszcze większe
korki i spowolnienie w ruchu.
A przez Poznań przejechać nie jest
łatwo: liczne remonty dróg, m.in.
pięć lat przebudowy Kaponiery,

Jesteśmy świadkami rewolucyjnych zmian
Andrzej Świątek
dziennikarz
a.swiatek@naszglospoznanski.pl

estakada katowicka, ulice Gdyńska
i Lechicka, opóźniona przebudowa
skrzyżowania Przybyszewskiego
z Dąbrowskiego, modernizacja
obwodnicy autostradowej, a ostatnio wprowadzanie wspomnianego
„tempa 30” w centrum .
Miasto dołącza do tych na
zachodzie Europy, gdzie znaczne
ograniczenia w ruchu pojazdów
(poza tramwajami i autobusami
miejskimi) w obrębie ścisłego
śródmieścia zastosowano już wiele
lat temu.

BUK

CZERWONAK

POZNAŃ

Y
N
I
M
G
E
N
CZ
I
L
O
K
I
O
C
I
N
E
Ń
I
A
L
K
N
I
Z
O
PO
W
T
Ą
J
A
K
TU MIESZ
Masz ﬁrmę, prowadzisz
KOSTRZYN

KOMORNIKI

KLESZCZEWO

PUSZCZYKOWO
STĘSZEW

KÓRNIK
MOSINA

PONIEDZIAŁEK / ŚRODA

• Właściciele sklepów odzieżowych i obuwniczych z różnych
części świata pojawią się na
Targach Mody w Poznaniu, aby
zadecydować jak będzie wyglądać ulica w najbliższych dwóch
sezonach. Więcej na naszglospoznanski.pl.

ŚRODA

SWARZĘDZ

LUBOŃ
OPALENICA

29 / 31 sierpnia

• Klub Krąg oraz Stowarzyszenie Kasztelania Ostrowska
zaprasza do Ogrodu Łazarz w
Poznaniu na zakończenie Łazarskiego lata. Impreza potrwa od
13 do 18.

TARNOWO
PODGÓRNE

DOPIEWO

Kalendarium

31 sierpnia

POBIEDZISKA

DUSZNIKI

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

MUROWANA
GOŚLINA
SUCHY
LAS

ROKIETNICA

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

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

12 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.

ukaże się kolejny
numer Naszego
Głosu Poznańskiego

egzemplarzy wynosi
nakład Naszego
Głosu Poznańskiego

Z nami możesz
negocjować
ceny reklam!

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

3 września
SOBOTA

• Kupiński Guitar Duo – pod
takim hasłem odbędzie się
koncert w kościele pw. Świętej
Trójcy w Stęszewie. Początek
o godz. 19.30.

4 września
NIEDZIELA

• „Händel i jego rywale – pojedynek na dwie kantaty i kwartet” to tytuł koncertu, który
w cyklu Lusowskie Spotkania
Muzyczne wykonają Anna Budzyńska z zespołem Ensemble
Toccante. Początek o godz. 13
w kościele w Lusowie. Wstęp
wolny.

7 września
ŚRODA

• Kwartet Michała Kobojka
(Kobojek / Pulcyn / Janiak /
Kuczyński) zagra o godz. 20.30
w klubie Blue Note. Zaprezentuje m.in. materiał z najnowszego,
autorskiego albumu saksofonisty znanego ze współpracy
z gronem uznawanych jazzmanów, takich jak Krzysztof Ścierański, jak i współtworzącym
popularny zespół Varius Manx.
Będziemy mieli dla Was bilety
na to wydarzenie. Szukajcie na
www.naszglospoznanski.pl.

11 września
NIEDZIELA

• Spektakl „Bajkopisanie”
Teatru Frajda będzie można
obejrzeć o godz. 12.30 w Centrum Kultury w Przeźmierowie.
Obowiązują bilety rodzinne
w cenie 10 zł.

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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Powrót do normalności?
Od 1 września komunikacja tramwajowa w Poznaniu powróci w zdecydowanej większości na swe
stałe trasy. Zakończony będzie, na odcinku od stacji „Słowiańska” do „Teatralki”, remont torów i trakcji
napowietrznej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju
27 sierpnia, niemal po dwóch
latach nieobecności, na Ogrody ponownie pojechały tramwaje linii: 2,
17 i 18. Otwarty został dla nich odcinek od ul. Żeromskiego do Szpitalnej, przy której jest zmodernizowana wspomniana pętla Ogrody.
Tego samego dnia przestały kursować za tramwaj autobusy linii T-2.
Tramwaje linii 7, które przed remontem skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i Przybyszewskiego kursowały z Zawad do Ogrodów, do czasu
zakończenia we wrześniu ostatnich
prac na wspomnianym skrzyżowa-

Utrudnienia na krzyżówce

niu, jeździć będą ul. Grunwaldzką
do pętli Budziszyńska.
Wraz z przywróceniem kursowania tramwajów linii: 2, 17 i 18, przestaną jeździć zastępcze – oznaczone
numerami: 22 i 27. Do tej ostatniej
poznaniacy zdążyli się już przyzwyczaić, bo niemal przez dwa lata
– zastępując „dwójkę” i „siódemkę” – jeździła po wyjątkowo długiej
i zawiłej trasie. Dwa razy – jadąc
tylko w jednym kierunku, np. z Dębca przez śródmieście i Grunwald
na Zawady – przejeżdżała przez
skrzyżowanie ulic: Hetmańska i 28
Czerwca 1956 r.

Nadal na spore utrudnienia napotkają kierowcy samochodów jak
i piesi na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego – Przybyszewskiego.
Prowadzone są tam ostatnie prace
drogowe przy układaniu nawierzchni jezdni. W miniony weekend nastąpiła zmiana w organizacji ruchu
samochodowego. Przeniósł się on
na wschodnią stronę skrzyżowania
(w stronę centrum miasta). Przywrócone zostały prawoskręty z Dąbrowskiego w Żeromskiego i Przybyszewskiego w Dąbrowskiego. Jak
poinformowały Poznańskie Inwe-

FOT. ANDRZEJ ŚWIĄTEK

Powrót tramwajów na Ogrody

PROMOCJA

Duże zmiany w pierwszej dekadzie września nastąpią także w ścisłym
centrum Poznania.
SZUKAJ NAS W MARKETACH
I W RADIO TAXI RMI

stycje Miejskie zmiana organizacji
ruchu pozwoli na dokończenie prac
w zachodniej części węzła, które potrwają około tygodnia.

Więcej tramwajów i autobusów
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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: • 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

Na trasy od 1 września powrócą
także tramwaje linii: 3, 19 i 20. Uruchomiona będzie nowa linia autobusowa: 44 (Boranta – Naramowicka – Łużycka – PST Kurpińskiego).
Wprowadzony będzie na wszystkich
liniach tzw. „zimowy rozkład jazdy”. Oznacza to, że w dni robocze
tramwaje i autobusy na wielu liniach pojadą co 10–12 minut.

Tramwaje znów na ul. Fredry
Z wrześniem przywrócony zostanie ruch tramwajów w ulicy Fredry.
Tam również prowadzone są remonty torów na najbardziej wyeksploatowanych odcinkach. Ulica Fredry
była przez długi czas trasą zastępczą dla tramwajów jadących przez
most Uniwersytecki i Kaponierę,
gdy te miejsca były przez kilka lat
remontowane. Były miesiące, gdy
ulicą Fredry kursowało nawet 10 linii tramwajowych! Tory więc szybko
się zużywały pod tak często jeżdżącymi kołami wagonów. Podobnie
było na „Teatralce”, gdzie podczas
pięcioletniego remontu Kaponiery
dwa razy wymieniano rozjazdy. Na
szczęście dla tramwajów Kaponiera
funkcjonuje od grudnia ubiegłego
roku i to teraz ona stała się głównym
węzłem tramwajowym. Z początkiem września otwarte będą tam dla
pasażerów przystanki, natomiast
nowe perony PST (na poziomie -2)
kilkanaście dni później. Zachowane
zostaną przystanki „Pestki” przy
moście Teatralnym. W pierwszej
koncepcji miały być zamknięte po
otwarciu stacji PST Kaponiera.

werzystów) przed przekazaniem
całego węzła do użytku. Trwają
odbiory techniczne 13 zainstalowanych wind i schodów ruchomych.
Zagospodarowane będą w przejściach podziemnych pomieszczenia
na cele handlowe i usługowe. Jesienią natomiast uporządkowane zostaną miejsca pod zieleń i kwietniki.
W wysokich donicach posadzone
zostaną drzewa.

W centrum strefa „tempo 30”
Duże zmiany w pierwszej dekadzie września nastąpią także w ścisłym centrum Poznania, w prostokącie ulic: Kościuszki – Święty Marcin,
Marcinkowskiego, 27 Grudnia.
Wprowadzana jest tam strefa „tempo 30”, ograniczająca ruch samochodów, jak i ich prędkość do 30
km/godz. Wyznaczone zostały nowe
ścieżki rowerowe (na niektórych
odcinkach – na skrzyżowaniach i łukach oznaczonych dla bezpieczeństwa kolorem czerwonym. Niektóre
ścieżki poprowadzone zostały pod
prąd. Wszystko po to, by rowerzyści mieli udogodnienia. Ta zmiana,
z kolei nie podoba się kierowcom,
którzy stoją w gigantycznych korkach na ulicach: Święty Marcin,
Libelta i Ratajczaka (m.in. również
z powodu remontów torów na ul.
Fredry) i zamkniętego odcinka al.
Niepodległości oraz ul. Kościuszki,
które na koniec sierpnia mają być
ponownie otwarte dla kierowców.
Strefa „tempo 30” ma zmienić
przyzwyczajenia
komunikacyjne
poznaniaków. Centrum miasta ma
być przede wszystkim przyjazne dla
pieszych, rowerzystów i komunikacji miejskiej. Taki trend jest rozwijany w wielu miastach europejskich.
Tam ruch samochodowy w centrach
nawet został całkowicie wyeliminowany.

Kaponiera po nowemu
Na samym rondzie Kaponiera
prowadzone są ostatnie prace budowlane, porządkowe i drogowe
(wyznaczone zostały m.in. pasy
– w kolorze czerwonym – dla ro-

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Andre i Szczuny na dożynkach

Wystąpi m.in. gwiazda disco polo
Andre.

Zagra kapela „Szczuny z Sulęcinka”.

Uroczystości dożynkowe w Dopiewie rozpocznie o godz. 14 msza św.
dziękczynna w miejscowym kościele. Podczas niej poświęcone zostaną
wieńce dożynkowe i kosze z plonami. Następnie korowód przejdzie
na plac gminny. Poprowadzą go:
Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo,
Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”.
Kolorytu przemarszowi nadadzą
bryczki konne, śpiewy i muzyka.

Na scenach na placu gminnym będzie można zobaczyć obrządek dożynkowy i pokazy tańców ludowych.
Gwiazdą wieczoru, która da koncert
na dużej scenie, będzie jedna z najbardziej pożądanych obecnie gwiazd
disco polo – Andre (wylansował
m.in. przebój „Ale Aleksandra”). Nie
zabraknie znanej, lubianej i utytułowanej kapeli podwórkowej „Szczuny
z Sulęcinka”.

REKLAMA

Finalistka Miss Wielkopolski
Nastolatek Alicja Wielińska.

Organizatorzy przewidzieli atrakcje dla dzieci i dorosłych. Te dla ducha i ciała. Nie będziemy zdradzać
szczegółów, uchylamy jedynie rąbka tajemnicy. Będzie można m.in.
spróbować swoich sił na byku rodeo
i wydoić krowę, zajrzeć do traktora,
odwiedzić jarmark, podziwiać modelki podczas pokazu mody. Z pewnością nie zabraknie chętnych, by
zrobić sobie zdjęcie z maskotkami

FOT. ARCHIWUM ARTYSTÓW / ARCHIWUM UG DOPIEWO

NASZ PATRONAT Gmina Dopiewo zaprasza mieszkańców i gości na dożynki, które odbędą się
4 września i będą połączone z jubileuszem 65-lecia skórzewskiej „Agroﬁrmy”

Korowód poprowadzą m.in. „Lusowiacy”.

gminnymi – ptakami DOP i EWO
i „twarzą” tegorocznych dożynek
– ﬁnalistką tegorocznej edycji Miss
Wielkopolski Nastolatek – Alicją
Wielińską, która jest mieszkanką
gminy Dopiewo. O to, by uczestnicy
dobrze się bawili zadbają kabaretowo Sunday Brothers (czyli bracia
Niedziela z Konarzewa). Obchody
zakończy zabawa taneczna z zespołem Bugaj.

Warto zarezerwować sobie w kalendarzu pierwszą niedzielę września na gminne dożynki w Dopiewie.

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

N A J TA Ń S Z A

POŻYCZKA
DLA KAŻDEGO
MINIMUM FORMALNOŚCI

61 87 50 996, 516 499 987

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

Nowa szkoła
w Plewiskach
1 września rozpocznie się pierwszy rok szkolny w nowo
wybudowanej Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach
Budowa obiektu rozpoczęła się dokładnie we wrześniu 2015 r. Rok
później zatem oddany zostanie do
użytku pierwszy etap, tj. budynek
z salami szkolnymi, choć jeszcze
bez sali gimnastycznej i boiska zewnętrznego. Budowa nowej szkoły
była podyktowana zwiększającą się
liczbą mieszkańców Plewisk. We
wrześniu naukę w niej rozpocznie
około 200 uczniów w 10 oddziałach
klasowych 0–3.
Szkoła ta zaprojektowana jest dla
600 uczniów. Budowana jest przez ﬁrmę Budimex S.A., która złożyła ofertę
na wartość 21.693.316,51 zł. Autorem dokumentacji projektowej jest
biuro ABK Projekt z Zielonej Góry.
Budynek składa się z dwóch
trzykondygnacyjnych segmentów
edukacyjnych „A” i „B”. Mieszczą
się w nich 4 świetlice, 2 sale komputerowe, 3 sale językowe, 18 sal
dydaktycznych, biblioteka, jadalnia,
kuchnia cateringowa, pomieszczenia specjalistyczne dla pedagoga,
logopedy, pielęgniarki, gabinet dyrektora, sekretariat a także aula.
Budynek przystosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych wyposażony jest w instalacje: ciepłej i zimnej
wody, ogrzewania podłogowego,
wentylacji mechanicznej, elektryczne, w tym niskoprądowe oraz windę.
Kotłownia zasilana jest gazem ziemnym. Docelowo na dachach szkoły
zainstalowana będzie instalacja fotowoltaiki o łącznej mocy 90 kWp.
Kolejnym etapem będzie ukoń-

FOT. ARCHIWUM
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czenie budowy segmentu C – budynku, w którym będzie sala gimnastyczna o wymiarach 36x18 m
(powierzchnia 682,56 m2) i wysokości 7 m, a także sala do zajęć korekcyjnych. Wyposażona zostanie
ona w m.in. kotarę grodzącą umożliwiającą prowadzenie zajęć na
dwóch boiskach do piłki siatkowej
lub koszykowej. W segmencie C zaprojektowano także pomieszczenie
nauczycieli WF-u, magazyn sprzętu sportowego, 4 szatnie z węzłami
sanitarnymi oraz toalety, w tym dla
niepełnosprawnych. Na pierwszym
piętrze wzdłuż krótszego boku sali
budowana jest widownia. Segment
C ma być oddany do użytkowania
w sierpniu 2017 r. W czasie roku
szkolnego będzie on odgrodzony

drzwiami, za którymi będą kontynuowane prace budowlane.
Gmina
Komorniki
złożyła
w departamencie Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek
o ujęcie zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa sali gimnastycznej
wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach, woj.
wielkopolskie” w w/w Wieloletnim
Programie Rozwoju Bazy Obiektów
Sportowych woj. wielkopolskiego
i wsparcie ﬁnansowe inwestycji
w wysokości 1.200.000,00 zł. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie
i otrzymał doﬁnansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na łączną kwotę 1.200.000
zł. Red

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

Delegacja z Kórnika gościła w partnerskiej gminie Bukowina Tatrzańska „Sabałowych Bajań”, czyli
corocznej imprezy prezentującej
folklor Podhala. Od 10 do 14 sierpnia kórniczanie uczestniczyli w pokazach, koncertach i degustacjach
potraw regionalnych.
Partnerstwo gmin Kórnik i Bukowina Tatrzańska ma już 5 lat. Tradycją stało się, że podczas Kórnickich
Spotkań z Białą Damą odwiedzają
kórniczan górale, a przedstawiciele
Kórnika odwiedzają sztandarową bukowińską imprezę. Nowością był interesujący wkład kórnickiej delegacji
w to wydarzenie. Podczas prezentacji
potraw regionalnych reprezentanci
Kórnika przygotowali jajecznicę z 600
jaj – oczywiście na boczku i z cebulką.
Grupie z Kórnika przewodziła
Biała Dama 2016 Malwina Bartkowiak, a razem z nią jajecznicę serwował wiceburmistrz Antoni Kalisz,
radni: Julia Bartkowiak, Krystyna
Janicka, Magdalena Pawlaczyk,
Adam Lewandowski, Andrzej Regulski i Andrzej Surdyk, dyrektor

FOT. ŁUKASZ GRZEGOROWSKI

Jajecznica w Bukowinie

OPS Bożena Kiełtyka i kierowniczka Wydziału Promocji Magdalena
Matelska-Bogajczyk. Dzięki uprzejmości wójta Bukowiny Stanisława
Łukaszczyka i przewodniczącego
Rady Gminy Władysława Piszczka
goście mogli skorzystać z atrakcji
oferowanych przez baseny termalne
w Bukowinie i Białce Tatrzańskiej.
Kórniczan ugoszczono także na

białczańskiej Kotelnicy. Doszło do
oﬁcjalnego spotkania samorządowców w rozbudowywanej właśnie siedzibie urzędu. W Domu Ludowym
przywitał wszystkich kierujący nim
Bartek Koszarek. Impreza zakończyła się plenerowym koncertem
„Golec Uorkiestra” poprzedzonym wręczaniem tytułów „Orlic”
i „Zbójników”. ŁG
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Przedsiębiorcy na
zamku

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania w Zamku von Treskov.
jedną z czołowych organizacji biznesowych w kraju.
– Aktualnie zrzesza ponad 130
członków, którzy są właścicielami
lub menadżerami 250 przedsiębiorstw, zatrudniających łącznie
ponad 30.000 pracowników – mówił podczas spotkania w Zamku von
Treskov prezydent Wielkopolskiego
Klubu Kapitału dr Szczepan Gawłowski, prezes ﬁrmy Kreisel.

Regularne, interesujące spotkania członkowskie, skuteczny lobbing, wparcie w rozwoju ﬁrm na
rynkach zagranicznych, promocja
społecznej odpowiedzialności biznesu, to tyko wybrane obszary działalności Wielkopolskiego Klubu
Kapitału, który jak podkreślają jego
członkowie, cechuje wysoka aktywność i skuteczność w działaniu.
Karina Plejer

FOT. HIERONIM DYMALSKI

W ramach comiesięcznych spotkań
członków Wielkopolskiego Klubu
Kapitału, 25 sierpnia, w malowniczo położonym nad brzegiem jeziora Zamku von Treskov w Strykowie
k. Stęszewa, na zaproszenie właściciela obiektu Tadeusza Spendowskiego, członka WKK, spotkali się
członkowie Wielkopolskiego Klubu
Kapitału oraz Wielkopolskiej Loży
BCC. Gościem specjalnym był Przemysław Trawa – prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich,
który opowiedział przedsiębiorcom
o ewolucji współczesnych targów.
Spotkanie upłynęło w swobodnej,
wakacyjnej atmosferze. Interesująca prelekcja, smakowity poczęstunek i zwiedzanie urokliwego zamku, który – jak zapewniał właściciel
– zamieszkują duchy, na długo
pozostaną w pamięci uczestników
spotkania.
Działający już od ponad 23 lat
Wielkopolski Klubu Kapitału jest

FOT. MONIKA GLABISZEWSKA

Członkowie Wielkopolskiego Klubu Kapitału oraz
Wielkopolskiej Loży BCC spotkali się w Strykowie

90 lat prawnuczki
Cegielskiego
– Dziękuję Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego, że tak pięknie sławi
postać mojego pradziadka Hipolita
Cegielskiego. To są ludzie, na których zawsze można liczyć – powiedziała Zoﬁa Cegielska-Doerffer,
która 26 sierpnia w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu, świętowała 90-lecie
swoich urodzin.

Na laurce okolicznościowej podpisali się m.in.: członkowie zarządu
THC, a także Wojciech Jankowiak,
wicemarszałek Wielkopolski i ks.
kard. Zenon Grocholewski. Jubilatka otrzymała w prezencie obraz
namalowany przez Danutę Król,
małżonkę dr. Mariana Króla, prezydenta Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego. Dominik Górny
TEKST SPONSOROWANY

Tynk mozaikowy jako trwałe wykończenie ściany
EKSPERT RADZI
Tynki mozaikowe to alternatywa
dla ściennych płytek ceramicznych, boazerii czy też lamperii
z farb olejnych. Wyróżniają się
one interesującą kolorystyką oraz
fakturą, a specjalne dodatki, takie jak mika (naturalne kruszywo)
powodują, że kolor tynku zbliżony
jest do naturalnego kamienia. Niezaprzeczalnym atutem mozajek
jest łatwość utrzymania czystości
ich powierzchni. Bez problemu
można je zmywać i szorować, przy
niezmiennej w czasie trwałości kolorystycznej. Dzięki ich wysokiej
odporności mechanicznej, niegroź-

ne są im zadrapania, uszkodzenia,
które mogą pojawić się podczas
użytkowania. Wszystkie te cechy
powodują, że tynki mozaikowe są
idealnym rozwiązaniem w miejscach eksponowanych, narażonych
na uszkodzenia i zabrudzenia: strefy cokołowe budynków, elementy
ogrodzeń, balustrad, a także jako
lamperie w budynkach użyteczności publicznej, takich jak: szkoły,
przedszkola, urzędy, klatki schodowe, korytarze. Tynki mozaikowe
nadają się właściwie na każde podłoże. Można je nakładać na: płyty
g-k, płyty cementowo-włóknowe,
tynki gipsowe, cementowo-wapienne, warstwę zbrojącą w syste-

mach ociepleń, a nawet po odpowiednim przygotowaniu podłoża
na lamperie olejne.
W szczególności polecamy dwa
rozwiązania: dostępny w 78 melanżach kolorystycznych tynk mozaikowy MOZATYNK-S 050, mieszany
fabrycznie lub MOZATYNK-S 051

KREISEL
Technika Budowlana sp. z o.o.
tel. +48 61 846 79 00,
fax +48 61 846 79 09
www.kreisel.pl

– produkt mieszany pod żądany kolor w miejscu zakupu.
Aby tynk dobrze nakładał się na
podłoże należy je właściwie przygotować. W tym celu stosuje się specjalny
środek gruntujący TYNKOLIT-T
330. Zawarte w nim kruszywo kwarcowe powoduje, że w trakcie nakładania tynk nie ślizga się, nie roluje
i nie odparza się. Przed nakładaniem
mozajek o intensywnym kolorze kruszywa, zaleca się stosowanie podkładu
tynkarskiego wybarwionego pod kolor
tynku, dzięki temu nie będą widoczne
drobne niedociągnięcia struktury, które mogą powstać w trakcie niedokładnego wykonywania prac, przez mniej
doświadczonych wykonawców.

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

PROMOCJA

Reklamuj się na naszych łamach!
Zadzwoń teraz! Tel. 691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń
pl

www.naszglospoznanski.

w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916
w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364,
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296
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FOT. PIOTR FOTEK, FILM MEDIA S.A.

Gwiazdy na planie
Dywizjonu 303
Zdjęcia do ﬁlmu Dywizjon 303 –
wyczekiwanej produkcji o polskich
lotnikach, biorących udział w Bitwie
o Anglię – rozpoczęły się w Drwalewie k. Warszawy. Obraz oparty jest
na książce Arkadego Fiedlera. Reżyserem jest Wiesław Saniewski.
Główną rolę Jana Zumbacha gra
Maciej Zakościelny. Piotr Adamczyk wcielił się w rolę Witolda Urbanowicza. Film traﬁ do kin w 2017 r.
Red

Stęszew pamiętał
96 rocznica bitwy warszawskiej, Święto Wojska Polskiego
i Wniebowzięcia Matki Bożej

FOT. MARTA MROWIŃSKA

REKLAMA

15 sierpnia obchodziliśmy 96 rocznicę Bitwy Warszawskiej stoczonej
w czasie wojny polsko-bolszewickiej
w 1920 roku. Jest to jednocześnie
Święto Wojska Polskiego, jak również liturgiczne święto Wniebowzięcia Matki Bożej.
Z tej okazji w kościele paraﬁalnym
w Stęszewie odprawiona została
msza święta w intencji ojczyzny. Po
niej odbył się przemarsz na stęszew-

*5$1,7/8;

ski Rynek, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem przez
przybyłe delegacje. Była to również
okazja do spotkania się z przedstawicielami stowarzyszenia Bellator Societas, które specjalizuje się w rekonstrukcji zbrojenia i umundurowania
z różnych epok historii, a także organizacji pokazów, spotkań, prelekcji
związanych z tematyką historyczną.
Dzień ten był również ważnym

wydarzeniem dla stęszewskich zuchów – przyznane zostały bowiem
kolejne gwiazdki zuchowe: zucha
ochoczego, zucha sprawnego i zucha gospodarnego

Marta
Mrowińska
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Rumpuć z Wyszkoni
NASZ PATRONAT Po raz dziewiąty Rokietnica zaprasza
Wielkopolan na rumpuć — tym razem na sportowo
Rok 2016 obﬁtuje w sportowe emocje. Piłkarze odnotowali świetny
udział w Euro, również mistrzostwa
Europy w lekkoatletyce obﬁtowały
w sukcesy. Za nami emocje związane z występami Polaków na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. W tak wyjątkowym roku pełnym
sportowych wydarzeń nie mogło być
inaczej – również Rumpuć musiał
zyskać sportowy wymiar. Patronat
nad wydarzeniem sprawuje „NGP”.

Pierwszy gwizdek
i kadra rumpuciowa
Nowa godzina rozpoczęcia –
w samo południe. Na scenie pojawią
się przedszkolaki i ich nieco starsi
koledzy. Urok podopiecznych „Bajeczki” oraz „Rokiciaków” zachwyci
niejednego widza.
Jak to w sporcie, nie zabraknie
zdrowej rywalizacji, m.in. w sołeckich potyczkach. Wszystko oczywiście zgodnie z zasadami fair play.
Rumpuć w wersji ﬁt – bo kalorie po
zjedzonym rumpuciu trzeba jakoś
spalić. Sposób na to na pewno znajdzie ROSﬁt.
Pokaz mody udowodni, że w nieco
luźniejszej stylizacji również można
dobrze wyglądać. Zobaczymy też
sport oczami uczniów placówek
oświatowych.
REKLAMA

Każde wydarzenie, również sportowe, musi mieć odpowiednią oprawę muzyczną – podczas Rumpucia
zadbają o to Gminna Orkiestra Dęta,
podopieczni Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem”,
wokalistki Gminnego Ośrodka Kultury, Fama oraz Gigant Band.Sportowcy muszą mieć odpowiedni doping
– nie zabraknie więc grupy cheerleaderek, które znakomicie łączą elementy gimnastyki, tańca i akrobatyki.

Grupa wsparcia
Strażacy sprawią, że na placu
zrobi się jeszcze goręcej, a w razie
potrzeby ostudzą zapał. Babeczki
z biblioteczki jak zawsze udowodnią, że bibliotekarz to wcale nie jest
nudny zawód, a czytanie książek to
naprawdę dobra zabawa. Lokalni
restauratorzy zadbają o smaczną aprowizację. Stoiska sołeckie
ugoszczą wszystkich zwiedzających
i walczyć będą o tytuł tego najpiękniejszego. Nie zabraknie konkursów, konkurencji i pokazów sportowych – jakże mogłoby być inaczej?
W specjalnej streﬁe chillout stworzonej wspólnie z Centrum Tenisowym Sobota każdy będzie mógł się
zrelaksować. ZUK Rokbus zaprasza
na swoje stoisko całe rodziny, najlepiej z aparatami fotograﬁcznymi.

Po co? Przekonacie się na miejscu.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i gminne urzędniczki przygotują atrakcje z zakresu ochrony środowiska. Drużyna Szpiku wspiera
liczne inicjatywy sportowe. Pojawi
się też u nas i namówi nas na bycie
fair i szlachetność. Skoro sport, to
nie mogłoby zabraknąć KKS Lech
Poznań. Miasteczko Ruchu Drogowego przeprowadzi m.in. akcję
„Bądźmy bezpieczni na drodze”.
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z Poznania zaprezentuje działanie militarnego sprzętu. Dmuchańce, skakańce, karuzele i inne
urządzenia spod znaku wesołego
miasteczka zabawią najmłodszych.

Kapitan drużyny
Niezmiennie w pierwszą sobotę
września w okolicy rządzi rumpuć.
Zupa gotowana w około 1600-litrowym garze zaspokoi głód zarówno
amatorów wyjątkowego smaku lokalnego specjału, jak i tych gości,
którzy zwyczajnie przyjdą głodni.
Dodać należy, że o jej smak zadbają
w tym roku w sposób specjalny sołtyski – ekspertki.

Finał mistrzów
Kiedy się już nieco ściemni,
ok. godz. 21, na scenie pojawi się

gwiazda wieczoru Ania Wyszkoni. Wokalista w tym roku świętuje
20-lecie pracy artystycznej. Podczas
koncertu nie zabraknie hitów jak
i nastrojowych solowych kompozycji. „Agnieszka już dawno…”, „Czy
ten pan i pani” oraz „Wiem, że jesteś tam”. To tylko niektóre z przebojów artystki, które usłyszymy

podczas koncertu na rokietnickim
Rumpuciu.

Kibice
Bo ich wsparcie jest nieocenione.
Czekamy więc na Was 3 września –
przyjdźcie, przyjedźcie i bawcie się
z nami. Już od dziś bezwzględnie
zamawiając najlepszą pogodę. Red
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Tegoroczne święto plonów w gminie
Komorniki odbędzie się 4 września
na stadionie przy ul. Jeziornej. Starostami dożynek są Mariola Nagórska i Mirosław Gielnik. Całość
rozpocznie się o 13.30, a dzień zakończy się wieczornym pokazem
„Laser show przestrzenny”.
Przemarsz kolorowego korowodu

przez wieś, pokaz obrzędów związanych z dożynkami, dzielenie się
owocami pracy rolników, występy
lokalnych i zaproszonych zespołów
oraz laserowy show przestrzenny –
to tylko niektóre z licznych atrakcji,
które zaplanowano dla mieszkańców gminy i gości. Gwiazdą wieczoru będzie Teresa Werner. Red

REKLAMA

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

Rodzinny Dom
przyjmie osoby potrzebujące
opieki całodobowej

721 017 703

Dożynki
w Szczodrzykowie
Tegoroczne uroczystości dożynkowe w gminie Kórnik odbyły
się 20 sierpnia we wsi Szczodrzykowo
Odwiedzających witały piękne dekoracje przygotowane przez mieszkańców Szczodrzykowa oraz wystawa gołębi rasowych, należących do
hodowców z Poznańskiego Związku
Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, którego prezesem
jest Leszek Orlewicz, komendant
OSP w Kórniku.
Tradycyjnie obchody dożynkowe
rozpoczęły się mszą św. dziękczynną, koncelebrowaną przez księdza
Franciszka Sikorę, proboszcza paraﬁi pw. św. Wojciecha w Bninie
i księdza Grzegorza Zbączyniaka,
proboszcza paraﬁi pw. Wszystkich
Świętych w Kórniku. Natomiast
oprawę muzyczną zapewniła Harcerska Orkiestra Dęta z Kórnika,
kierowana przez kapelmistrza Jacka
Kozłowskiego.
Po mszy św. przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Gminnych
Dożynek Julia Bartkowiak powitała
mieszkańców gminy i przybyłych
gości. Obrzęd dożynkowy wykonał
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej oraz Zespół Pieśni i Tańca
„Władysie”. Starostowie dożynek,
którymi w tym roku byli Magdalena
Stempniak z Konarskiego i Daniel
Lesiński z Pierzchna, przekazali
burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu chleb wypieczony z tegorocznego zboża, którym włodarz
Kórnika podzielił się z gośćmi
i mieszkańcami gminy.
Następnie burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz przewodniczący
Rady Miasta i Gminy w Kórniku
Adam Lewandowski wręczyli nagrody zasłużonym rolnikom z gminy
Kórnik. Wśród nich byli: Genowefa
i Czesław Ochowiakowie, Stanisława i Leszek Stachowiakowie, Mie-

FOT. ARCHIWUM

Laser show

czysława i Marian Nowakowie oraz
Zenon Modrzejewski. Wyróżnieni
rolnicy otrzymali listy gratulacyjne
oraz pamiątkowe srebrne monety
„40 kórników”.
Po części oﬁcjalnej rozpoczął się
festyn dożynkowy. Największym
zainteresowaniem wśród dorosłych
cieszył się „Turniej Wsi”, w którym
drużyny rywalizowały ze sobą w kilku konkurencjach. Najlepsza okazała się drużyna ze Szczodrzykowa,
która zdobyła główną nagrodę 2000
zł. Drugie miejsce i 1500 zł zdobyła
drużyna z Czmońca. Trzecia pozycja przypadła drużynie z Robakowa
Wsi, która otrzymała 1000 zł. Natomiast czwarte miejsce i 500 zł zdobył zespół z Radzewa.
W tym samym czasie najmłodsi bawili się oglądając spektakl
teatralny i próbowali swoich sił
w konkursach przygotowanych
przez poznańskich aktorów: Iwonę

Fijałkowską i Grzegorza Ociepkę.
Z myślą o dzieciach przygotowano
stoiska z zabawkami, słodyczami
oraz dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny i karuzele. Natomiast starsza
publiczność bawiła się przy występach kapeli „Szczuny z Sulęcinka”,
która zaprezentowali swoje przeboje, przeplatane humorystycznymi
dialogami.
Dużym zainteresowaniem cieszył
się występ zespołu muzyki disco
polo „Kordian”, który zaprezentował swoje przeboje, jak i covery
ze światowych list przebojów. Po
koncercie rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem „Ksero”, trwająca do późnych godzin nocnych.

Magdalena
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Pasja ponad wszystko, czyli piknik z motoryzacją
Sięgając
do historii Pikników
z Motoryzacją w Wirach (gm. Komorniki) i próbując je porównywać
nasuwa się tylko jedna odpowiedź,
każdy był inny i przede wszystkim
każdy wzbogacił nas organizatorów
o nowe doświadczenia. Tegorocznej
edycji, podobnie jak w ubiegłym
roku, towarzyszył Międzynarodowy
Rajd Pojazdów Zabytkowych. Rajd
to impreza trzydniowa, jej kulminacją jest udział wszystkich uczestników na Pikniku z Motoryzacją.
Patronat sprawuje „Nasz Głos Poznański”.
W tym roku bazą rajdową był Hotel Inter Szablewski w Dymaczewie
Nowym. W sobotę (20 sierpnia) 42
załogi przejechały 70 km malowniczą trasę, na której nie zabrakło

FOT. ARCHIWUM

NASZ PATRONAT

pięknych zabytków. Niedziela to już
impreza skierowana do wszystkich,
bogata w wiele atrakcji – to właśnie Piknik z Motoryzacją. Co roku

dokładamy wszelkich starań, aby
program był ciekawszy, aby poziom
imprezy był wyższy. Te wszystkie
pomysły można realizować dzięki

patronom, którymi w tym roku byli:
starosta poznański, wójt gminy Komorniki i burmistrz gminy Mosina
oraz sponsorom, których z roku na
rok jest więcej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje główny sponsor
– ﬁrma Aster z Wir.
Największe atrakcje pikniku to
najnowsze modele prezentowane
przed dealerów, pojazdy zabytkowe,
youngtimery, rajdowe i wyścigowe,
modyﬁkowane, militarne oraz motocykle. Do kolejnych tegorocznych
atrakcji należy zaliczyć: show kulturystyczne w wykonaniu Radka Słodkiewicza oraz kulturystycznej pary
Huberta i Natalii Kulczyńskich,
rewię taneczną Fabulous Anima,
terenowe Grand Prix Wir modeli
RC, wiele innych konkursów oraz
koncert zespołu Jary Oddział Zamknięty. W tym roku pogoda nas

nie rozpieszczała i pomimo tych
jakże nieprzewidywalnych problemów piknik się odbył.
Maciej Peda, który na piknik
przyjechał 88 letnim Bugatti, przywiózł ze sobą niesamowitą energię,
udowodnił, że pasja jest najważniejsza, a uśmiechy na twarzach uczestników oraz pozytywne komentarze
dały organizatorom wielką radość
oraz moc, która jest potrzebna do
dalszego działania. Nie potraﬁę
w słowach podziękować wszystkim,
którzy tę niedzielę postanowili spędzić w Wirach i dobrze się bawić, ale
za to obiecuję, że zrobię wszystko,
aby VII Piknik z Motoryzacją Wiry
2017 był jeszcze lepszy. Teraz mogę
już bez wątpienia powiedzieć, że ta
impreza ma charakter i wielką siłę,
którą budują jej uczestnicy.
Dominik Występski, sołtys wsi Wiry
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Dopiewscy sołtysi ze sztandarem

Jubilaci ze sztandarem w towarzystwie wójta, przewodniczącego i prezes Stowarzyszenia Sołtysów Woj. Wlkp.

kontakt@naszglospoznanski.pl

Memoriał
Zenona Adamka
FOT. IRENEUSZ ANTKOWIAK

Wolontariuszki Drużyny Szpiku z Pobiedzisk oraz wolontariusze, pracownicy Warsztatów TerapiiZajęciowej. Po środku (w kapeluszach)
Aleksandra Mazurek i Ryszard Bartkowiak organizatorzy i członkowie
Rady Osiedla.
wielu z nich nie wychodziło z domu,
dzisiaj prezentują swoje prace, dzięki czemu w naturalny sposób się
rehabilitują – przyznała w krótkiej
rozmowie. Aktywnie zachęcali do
uprawiania sportu przedstawiciele
klubu Huragan Pobiedziska, Szkółka Tenisa Ziemnego dla dzieci, Akademia Łucznictwa, przedstawiciele
Klubu Morsów i młodzi adepci judo
z UKS Smecz ze swoim trenerem .
O wartościach rodzinnych można
było porozmawiać z przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Biskupic, a o ciekawej
historii miasta z zarządem Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk.
Nie zabrakło akcentów literackich
o co zadbała Fundacja Animatorów
Pióra oraz Teatrzyk Horrorek. Były
też kasztelańskie gawędy. Miłośnicy zwierząt przyglądali się tresurze
psów a panie z Koła Gospodyń Wiej-

Adam
Mendrala

Sołtysi ze sztandarem podczas mszy.

Festyn z przesłaniem
Festyny od lat lat stały się ważnym elementem życia społecznego
w wielu polskich miejscowościach.
Ich podstawowym celem jest spotkanie się zabieganych ludzi, którzy
na co dzień nie mają czasu na budowanie międzysąsiedzkich relacji.
Zazwyczaj dominuje muzyka, rozmowy, czasami sportowa rywalizacja.
Trochę inaczej wyglądały Imieniny
Osiedla pod patronatem burmistrz
MiG Pobiedziska Doroty Nowackiej
i wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Poznańskiego Małgorzaty Halber.
W sobotnie popołudnie na osiedlu
Letnisko w Pobiedziskach oprócz zabawy było przesłanie. Rada Osiedla
postanowiła zaprosić działające na
terenie gminy stowarzyszenia, aby
mogły zaprezentować swoje statutowe działania. Okazało się, że zabawa
mimo ostatnich dni wakacji stała się
w dużej części nauką, jednak najważniejszym przekazem festynu było
niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Przedstawicielki Drużyny Szpiku ogłosiły, że konieczna jest pomoc
ciężko choremu mieszkańcowi Pobiedzisk i zapowiedziały akcję zbierania pieniędzy na walkę o zdrowie.
Mocno wyeksponowane zostały
działające od pół roku Warsztaty Terapii Zajęciowej, dające możliwość
normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osobom o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Ich założycielka, Małgorzata Halber z dumą
prezentowała swoich podopiecznych, pracowników i wolontariuszy.
– To niezwykle ważne, aby ci ludzie mogli być razem. Do tej pory

sołtysa w Skórzewie, Tadeusz Bartkowiak – za 25 lat przewodzenia
sołectwu Dopiewo i Alojzy Sammler
będący sołtysem od 15 lat w Trzcielinie.
Wyróżnienie z rąk prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego Barbary Czachury
otrzymał sołtys Marian Czekalski –
sołtys Zakrzewa i prezes gminnego
stowarzyszenia w Dopiewie.
Po uroczystej mszy św. koncelebrowanej przez proboszcza ks.
Krzysztofa Różańskiego i ks. Krystiana Sammlera, syna sołtysa
z Trzcielina, do której przygrywała
Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo,
w świetlicy paraﬁalnej odbyło się
spotkanie, wypełnione ciepłem słów
i życzeń.
Najbliższą okazją do prezentacji
sztandaru sołtysów będą gminne
Dożynki w Dopiewie, które odbędą
się 4 września (więcej na str. 5).

skich chętnie podawały przepisy na
przygotowanie zdrowej żywności
i demonstrowały piękne wyroby rękodzielnicze.
– Festyn zorganizowaliśmy po
to, aby mieszkańcy osiedla mogli poznać działające organizacje
pozarządowe oraz ich dokonania
w ostatnim czasie. Zdobywanie wiedzy w formie zabawowej to trudne
zadanie, jednak warto takie wyzwania podejmować – podsumowała
imprezę Aleksandra Mazurek, przewodnicząca Rady Osiedla, znana
z organizacji wspaniałych koncertów muzyki poważnej i główna organizatorka osiedlowego festynu.

Ireneusz
Antkowiak
i.antkowiak@naszglospoznanski.pl

Na boisku we Wronczynie 15 sierpnia rozegrany został piłkarski Memoriał Zenona Adamka dla drużyn
zrzeszonych i niezrzeszonych. W
turnieju wzięło udział sześć drużyn:
Lipno Stęszew, Okoń Sapowice,
LZS Wronczyn, Oldboys Stęszew,
Spójnia Strykowo, Tęcza Skrzynki.
Po zaciętych rozgrywkach do półﬁnału zakwaliﬁkowały się drużyny:
LZS Wronczyn, który zmierzył się
z Lipnem Stęszew, wygrywając 1:0,
natomiast Okoń Sapowice zagrała z
drużyną Oldboys Stęszew, również
zwyciężając wynikiem 1:0. W ﬁnale spotkały się zespoły: LZS Wron-

czyn i Okoń Sapowice. Po niezwykle
wyrównanym meczu ostatecznie
zwycięstwo odniosła drużyna LZS
Wronczyn, z wynikiem 1:0.
Na spotkaniu obecny był burmistrz gminy Stęszew, Włodzimierz
Pinczak, który wręczył zwycięzcom
puchar, wszystkim drużynom zaś pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło także bliskich i rodziny Zenona Adamka.

Marta
Mrowińska
kontakt@naszglospoznanski.pl

FOT. MARTA MROWIŃSKA

Sztandar sołtysów gminy Dopiewo po jednej stronie przedstawia
herb gminny i nazwy jej 11 sołectw,
po drugiej – Matkę Boską Zielną,
bliską polskiej wsi i rolnictwu, którą
otaczają słowa: Bóg – Honor – Ojczyzna.
Sołtysi z gminy Dopiewo stawili
się na uroczystości w komplecie.
Byli przedstawiciele miejscowego
samorządu – z wójtem Adrianem
Napierałą i przewodniczącym rady
gminy Leszkiem Nowaczykiem na
czele, radni sołeccy i gminni. Nie
zabrakło gości z powiatu, województwa, zaprzyjaźnionych sołectw
i gmin oraz stowarzyszeń, a wśród
nich sołtysom najbliższych była
Barbara Czachura – prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego i Zbigniew Tomaszewski – prezes Stowarzyszenia
Sołtysów Powiatu Poznańskiego.
Trzech sołtysów obchodziło tego
dnia symbolicznie jubileusz „sołtysowania”, przypadający na 2016
r. Z rąk wójta Napierały i przewodniczącego Nowaczyka wyróżnienia
i gratulacje dostali: Walenty Moskalik – za 30 lat pełnienia funkcji

FOT. MICHAŁ JUSKOWIAK.

Dopiewo jest jedną z nielicznych
gmin w Polsce, której sołtysi mają
swój sztandar. Ta podpoznańska
gmina składa się z 11 sołectw. Inicjatorem przedsięwzięcia był Marian Czekalski, będący prezesem
dopiewskich sołtysów.
– Cieszę się, że mamy swój sztandar, którym możemy uświetniać
uroczystości, podkreślając rolniczy
rodowód naszej gminy, jej tradycje
i rolę sołtysów – tłumaczy Marian
Czekalski. – Podobało mi się, że nasze stowarzyszenie powiatowe ma
sztandar, który znakomicie prezentował się na wielu uroczystościach.
Nasi sołtysi wielokrotnie szli z nim
w poczcie. Czasem jednak uroczystości na terenie powiatu czy województwa było wiele i choć chętnych
sołtysów do pocztu w gminie nie
brakowało, to jednym sztandarem
powiatowym trudno było obsłużyć
kilka wydarzeń. Zależało mi, żebyśmy w gminie mieli także swój
sztandar. Pozyskaliśmy kilkunastu
fundatorów, którym za wsparcie
dziękujemy. Udało się, mamy sztandar! – mówi sołtys, nie kryjąc wzruszenia.

FOT. BEATA SPYCHAŁA.

Uroczyste przekazanie i poświęcenie sztandaru sołtysów gminy Dopiewo odbyło się 15 sierpnia
w kościele paraﬁalnym w Konarzewie

Pamiątkowe zdjęcie po ﬁnałowym meczu.

REKLAMA
 691-895-296
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Evita w Teatrze Muzycznym
W poznańskim Teatrze Muzycznym 8 i 9 września zobaczyć będzie można znakomity musical „Evita”
Marta Wiejak w roli „Evity”.

FOT. RADOSŁAW LAK

W tych dniach musical „Evita”
po raz pierwszy wystawiany będzie także z angielskimi napisami.
Pierwszego dnia zaśpiewa Marta
Wiejak, a następnego Anna Lasota.
Zachęcamy do odwiedzenia Teatru
Muzycznego.
Evita jest opartą na faktach muzyczną biograﬁą Evy Perón-Duarte
– drugiej żony prezydenta Argentyny, Juana Peróna. Jest to najbardziej
znane i najczęściej wystawiane dzieło Andrew Lloyda Webbera. Premiera odbyła się w Prince Edward
Theatre na londyńskim West Endzie 21 czerwca 1978 roku. Rok
później to niezwykłe dzieło pokazano na Broadwayu, gdzie zagrano
je 1584 razy! Ogromnym sukcesem
okazała się również wersja ﬁlmowa
w reżyserii Alana Parkera, nominowana do pięciu Oscarów, gdzie
w głównej roli wystąpiła Madonna,
a partnerował jej Antonio Banderas.
Poznańska realizacja jest pierwszym w Polsce wystawieniem musicalu najsłynniejszego kompozytora

musicalowego na świecie w najnowszej muzycznej wersji z 2010 roku.
Zawiera ona piosenkę „You must love
me” skomponowaną dla Madonny na
potrzeby ﬁlmu z 1996 roku.
Andrew Lloyd Webber jest twórcą najbardziej kasowych musicali
na świecie, takich jak Koty, Jesus
Christ Superstar czy Upiór w operze. Spektakl przygotowali realizatorzy pracujący wcześniej przy
świetnie przyjętym przez publiczność musicalu Jekyll&Hyde. Reżyserii podjął się Sebastian Gonciarz,
autorem scenograﬁi jest Mariusz
Napierała, choreograﬁi Paulina
Andrzejewska, a kostiumów Agata
Uchman. Kierownikiem muzycznym spektaklu został Piotr Deptuch. Musical zostanie przedstawiony w polskim tłumaczeniu Andrzeja
Ozgi. Licencji na wystawienie musicalu udzieliła Teatrowi ﬁrma The
Really Useful Group. Obsada wyłoniona została w drodze castingu,
na który zgłosiło się ponad 100 osób
z całej Polski. Red

REKLAMA

Dwadzieścia piosenek
na dwudziestolecie

REKLAMA
 691-895-296

Anna Wyszkoni wystąpi 2 października w Sali Ziemi MTP (godz.
19). To jedna z najbardziej lubianych i charyzmatycznych wokalistek na polskiej scenie muzycznej.
Ma w swoim dorobku imponującą
liczbę przebojów, nagród i wyróżnień oraz prawie pół miliona sprzedanych płyt. Obie jej solowe płyty:
„Pan i Pani” i „Życie jest w porządku”, uzyskały status podwójnie platynowych. Pochodzą z nich m.in.
przeboje: „Czy ten pan i pani”,
„Z ciszą pośród czterech ścian”,
„Zapytaj mnie o to, kochany”, „Biegnij przed siebie”, „W całość ułożysz mnie” czy nagrodzony Super
Jedynką za przebój roku „Wiem, że
jesteś tam”. W 2015 roku Ania Wyszkoni wydała świąteczny album pt.
„Kolędy wielkie”.
Ania jest artystką, która bardzo
chętnie i z wielkim oddaniem angażuje się w działalność społeczną

i charytatywną. W roku 2011 była
nominowana do nagrody Gwiazdy
Dobroczynności, a w grudniu 2012
roku została ambasadorką Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci
w Jaszkotlu koło Wrocławia.
Koncerty Ani Wyszkoni są eleganckie i romantyczne, a jednocześnie widowiskowe i pełne energii.
Na scenie towarzyszy Jej zespół znanych i doświadczonych muzyków.
W 2016 r, Anna Wyszkoni obchodzi jubileusz 20-lecia działalności
artystycznej, stąd nazwa trasy koncertowej „20/20” czyli 20 piosenek
na 20-lecie. Bilety: www.tixer.pl
Zuzanna Chałupniczak

Zdobądź bilet
• Dla naszych Czytelników
mamy dwa podwójne zaproszenia na ten koncert. Jak je
zdobyć? Szukajcie na
naszglospoznanski.pl

FOT. MARLENA BIELIŃSKA

KONKURS
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Dzień z bluesem
NASZ PATRONAT Tłumy widzów, znakomita atmosfera
i zabawa od południa do nocy – tak w największym skrócie
mona opisać tegoroczną edycję festiwalu BLusowo
Sir Waldo Weathers.

FOT. MAREK KROMSKI

W sobotę, 20 sierpnia, po raz szósty fani bluesa bawili się w Lusowie, w gminie Tarnowo Podgórne.
Imprezę, nad którą patronat sprawował „Nasz Głos Poznański” rozpoczęły występy na małej scenie zlokalizowanej w ośrodku Val di Sole,
przy samej plaży. Plażowiczom i siedzącym przy stolikach czas umilały
dwa akustyczne duety: Manfredi
& Johnson oraz Bluesferajna. Oba
udowodniły, że nie potrzeba ostrych
gitar, by porwać publiczność i zarazić ją energią.
Od godz. 15 ruszyła Dziecięca
Strefa Artystyczna. Przez cztery
godziny w usytułowanym w pobliżu
sceny namiocie dzieci mogły wziąć
udział w warsztatach, nie tylko muzycznych. Jednocześnie rozpoczęły
się występy na głównej festiwalowej
scenie, na placu przy kościele.
Jako pierwsza zaprezentowała się
tam Paulina Lenda z zespołem Kruki. Gwiazda telewizyjnych konkursów talentów udowodniła, że czuje
bluesa, świetnie śpiewa i otacza się
bardzo sprawnymi muzykami. Występ mógł się podobać.
Kolejnym wykonawcą był zespół
Katedra. Rewelacja ostatnich miesięcy zaprezentowała obszerne fragmenty swojej debiutanckiej płyty
oraz złożyła muzyczny hołd jednemu z najważniejszych idoli – Czesławowi Niemenowi. Znakomicie
brzmiące instrumenty, chórki przypominające o czasach świetności
ery hipisów i charyzmatyczny wokalista Fryderyk Nguy n sprawili
sporo radości nie tylko słuchaczom
pamiętającym występy Breakout
i Niemena, ale i licznej młodzieży,
która gromadziła się bliżej sceny.
Nie byłoby festiwalu BLusowo

szczególną uwagę zwracał niesamowity basista Andrew Lauer, który
czarował nie tylko wirtuozerskimi
basowymi pasażami, ale i całkiem
ciekawym wokalem.
Szczerze mówiąc, tak dobrego
funky nie słyszałem chyba nigdy
w życiu. Festiwal mógłby się zatem skończyć w tym momencie.
A jednak… Gdy Sir Waldo Weathers kończył bis, na małej scenie
w ośrodku Val di Sole swój występ
rozpoczynał
amerykańsko-niemiecki zespół Lord Bishop Rocks.
Koncert był prawdziwą wisienką
na torcie – energetyczny przekrój
przez przeboje bluesa, funky, rocka,
hard rocka i… muzyki klasycznej
był znakomitym dopełnieniem tego
ekscytującego, spędzonego z bluesem dnia.

bez dorocznego konkursu. Przegląd
młodych i zdolnych zespołów tym
razem wygrał dynamiczny duet The
Louders z Rzeszowa, a wyróżnienia
zdobyli muzycy zespołów Elephant
Residents i C Major Seven.
Po konkursie na głównej scenie
królowały zagraniczne gwiazdy. Argentyński Demian Band pokazał jak
się gra solidnego, elektrycznego bluesa. Wirtuozerię gitarzysty i lidera,
Demiana Domingueza uzupełniała
świetna sekcja rytmiczna, a tłum pod
sceną gęstniał coraz bardziej.
Emocje nie zelżały podczas kolejnego koncertu. Lusowskiej publiczności zaprezentował się Amerykanin Sir Waldo Weathers – wokalista
i saksofonista, który w swej karierze
do czynienia miał z prawdziwymi
legendami. Dość wspomnieć, że
przez 15 lat pełnił ważną funkcję
w zespole samego Jamesa Browna.
Oczywistym było więc, że podczas
koncertu nie zabraknie nie tylko
bluesa, ale i znakomicie wykonanego funky i soulu. Oprócz lidera

Jarek
Krawczyk
redakcja@naszglospoznanski.pl

Z dużej chmury mały deszcz
Gdy na scenę wchodziła gwiazda wieczoru, Tomáš Kočko, na
niebie pojawiło się… słońce. Jeszcze kilka godzin wcześniej nikt by
się tego nie spodziewał. Podobnie
jak zaskoczeniem był bardzo udany koncert złożony z morawskich
i beskidzkich pieśni zbójnickich

FOT. ARCHIWUM

Już po raz 17 odbył się w Lusowie
Powiatowy Przegląd Zespołów
Folklorystycznych. 21 sierpnia wystąpiło tam kilkuset artystów, którzy
zaprezentowali dorobek ludowego
tańca i śpiewu z wielu krajów.
Padający od rana deszcz nie zwiastował tego dnia zbyt wielu pozytywnych emocji. Jeszcze dożynki
odbywały się nie na placu przy kościele, ale na scenie, a zgromadzeni
pod parasolami mieszkańcy z marsowymi minami dziękowali za plony. Wkrótce jednak rozpogodziło
się, dzięki czemu mogliśmy podziwiać rozstawione wokół placu, piękne (i smaczne!) stoiska sołeckie.
Powiatowy Przegląd Zespołów
Folklorystycznych rozpoczynał się,
gdy już przestało padać. W ramach
imprezy odbył się konkurs dla najlepszej kapeli i najlepszego zespołu
tanecznego. Wystąpili także gospodarze – Lusowiacy z GOK „SEZAM”

oraz utytułowany zespół Poligrodzianie z Politechniki Poznańskiej. Na
scenie zaprezentowały się także zespoły z Czech, Danii, Węgier, Serbiii
i Słowacji. Dynamicznie zmieniające
się grupy, różnorodne, kolorowe
stroje, muzyka i taniec – wszystkie
razem dały wybuchową mieszankę,
która nie mogła nudzić.

Podczas występów
nikt nie mógł się
nudzić
i folkowych, uzupełnianych całkiem udaną, polską konferansjerką
artysty.
Jeśli ktoś patrząc rano za okno
zrezygnował z udziału w imprezie
powinien żałować. Z dużej chmury
mały deszcz, a emocji i wzruszeń
było tego dnia w Lusowie naprawdę
sporo! Jarek Krawczyk

W ubiegłym roku po raz pierwszy
odbyły się w Centrum Kultury Przeźmierowo Targi Gminnych Inicjatyw Kulturalnych. Dały one szanse
na zapoznanie się z ofertą kulturalną GOK „SEZAM”, poznanie instruktorów i wymianę spostrzeżeń.
Efektem imprezy był także cały rok
zajęć „Łazików” – pomysłu, który
zwyciężył w konkursie. Druga edycja targów odbędzie się 3 września
od 10 do 14, także w Centrum Kultury w Przeźmierowie.
Podczas targów rozpoczną się zapisy do kół i zespołów artystycznych
działających w strukturach GOK
„SEZAM”. Wśród zespołów działających w ośrodku są m. in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni
i Tańca „Lusowiacy”, Dziecięcy
Zespół Pieśni i Tańca Ludowego

„Modraki”, chór im. Feliksa Nowowiejskiego, Mażoretki, Teatr Tańca
„Sortownia” i zespoły muzyczne.
Ponadto działają liczne grupy teatralne oraz koła zainteresowań:
plastyczne, kulinarne i dziennikarskie. W ofercie pojawi się nowość
– kurs tańca towarzyskiego.
Na targi zapraszamy także
wszystkich, którzy mają ciekawy
pomysł na działalność kulturalną
w gminie Tarnowo Podgórne. Będzie okazja, by porozmawiać o nim
z kierownictwem GOK „SEZAM”
oraz wziąć udział w konkursie na
najciekawszą inicjatywę. Szczegóły
konkursu, jego regulamin i karta
oceny dostępne są na stronie www.
goksezam.pl.
Wstęp na targi jest bezpłatny, zapraszamy! JK

REKLAMA

REKLAMA
 691-895-296

Wójt gminy Duszniki
informuje, iż został sporządzony i podany do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
Informacja ta podana jest w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki
przy ulicy Sportowej 1, na terenie miejscowości położenia
nieruchomości oraz na stronie internetowej Gminy Duszniki.
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy
Duszniki (telefon 61-29 56 530) lub www.duszniki.eu ).

Wójt gminy Duszniki
informuje, iż został ogłoszony przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Zgodnie z art.35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku poz.1774) niniejszym
podaję do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Duszniki, przy ulicy Sportowej 1, miejscowości
położenia nieruchomości oraz BIP Gminy Duszniki – wywieszono
ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie
miejscowości Grzebienisko, Sędzinko, Sędzinko-Zalesie, Sękowo –
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.
duszniki.eu . Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki
(telefon 61-2956530 pokój nr 4).

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, położonych w Stęszewie przy ulicy Trzebawskiej i Wierzbowej –
działki nr 2028, 2029, 1677/5 oraz 1677/6
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz.U.2015.1774 ze zm.) niniejszym podaję do
publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
Gminy w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 wywieszony został wykaz
nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży – działki nr 2028, 2029, 1677/5
oraz 1677/6, obręb Stęszew – przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne.
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej
www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.
Szczegółowych
informacji
udziela
Urząd
Gminy
Stęszew
pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 15.
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NASZ PATRONAT
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Red Box, organizator ,,Red Box
– Poznańskiej Ligi Piłkarskiej Szóstek” przyjmuje zapisy do piłkarskiej rywalizacji w sezonie – Jesień
2016. Jest to już 48 edycja największej, najstarszej, najbardziej
prestiżowej ligi piłkarskiej szóstek
dla amatorów. Patronat sprawuje
„Nasz Głos Poznański”.
Rozgrywki startują w poniedziałek 5 września. Mecze odbywać się
będą od poniedziałku do czwartku w godzinach 19:00–22:00. Na
uczestników, oprócz meczów w poszczególnych ligach (w zależności
od poziomu umiejętności), czeka
jesienią wiele dodatkowych atrakcji.
Między innymi bez dodatkowych
opłat odbywać się będzie Puchar
Ligi.
Znakiem ﬁrmowym tych rozgrywek jest fakt, że każda runda

stanowi zamkniętą całość. Po jej
zakończeniu następują spadki
i awanse oraz nagradzane są najlepsze zespoły. Piłkarska rywalizacja przewidziana jest szczególnie
dla zakładów pracy, ﬁrm, instytucji
oraz grup przyjaciół i znajomych.
Organizator gwarantuje rozgrywanie pojedynki w dogodnych, ustalonych terminach, profesjonalne piłki
meczowe Adidasa „Beau Jeu”, którymi rozgrywane były mecze Euro
2016, obsadę sędziowską, szatnie,
natryski i napoje oraz oprawę medialną, między innymi pojedynki
transmitowane będą w telewizji internetowej www.redboxtv.pl. Patronat nad projektem objął prezydent
Poznania.
Zgłoszenia: Red Box adidas football, Poznań, ul. Promienista 27a,
tel. 730 992 417,730 992 160, ligi@
redboxsport.pl. Więcej na www.redboxsport.pl, www.facebook.com/
redboxpoznan.pl. Red

FOT. STANISŁAW SOWA

Zapisy do Red Box

Wielkie emocje
na Golęcinie
NASZ PATRONAT Betard Sparta Wrocław w niedzielę
w meczu o ﬁnał żużlowej PGE Ekstraligi gościć będzie
w Poznaniu Stal Gorzów. Mamy bilety na ten mecz!
Betard Sparta Wrocław, drużyna nad
którą patronat sprawuje „Nasz Głos
Poznański”, rzutem na taśmę zapewniła sobie czwarte miejsce w rundzie zasadniczej i awans do fazy playoff najlepszej żużlowej ligi świata.
W niej wrocławianie o ﬁnał powalczą
w dwumeczu ze Stalą Gorzów.
Podopieczni Piotra Barona nie
byli faworytami wyjazdowego starcia z Fogo Unią Leszno, ale dzięki
dobrej postawie wszystkich zawodników, zdołali wygrać na 47:43
i dzięki trzem punktom zdobytym
w tym meczu zajęli pozycję, premiującą awansem do półﬁnału.
W nim wrocławian – ubiegłorocznych wicemistrzów – czeka nie lada
wyzwanie, bo zmierzą się ze zwycięzcą rundy zasadniczej – gorzowską Stalą, która marzy o powrocie
na szczyt mistrz sprzed dwóch
lat. W składach obu zespołów aż
roi się od największych gwiazd tej
dyscypliny. W zespole gospodarzy

Zdobądź bilet
• Dla naszych Czytelników
mamy cztery pojedyncze
bilety na to wydarzenie. Jak je
zdobyć? Szukajcie na naszym
portalu naszglospoznanski.pl.
wystąpią m.in.: najlepszy żużlowiec
świata Tai Wofﬁnden i kapitan reprezentacji Polski Maciej Janowski. Goście do Poznania przyjadą
z uczestnikami prestiżowego cyklu
Grand Prix – Nielsem Kristianem
Iversenem, Matejem Zagarem
i Bartoszem Zmarzlikiem. Szczególnie ten ostatni wzbudza podziw
fanów sportu żużlowego. W wieku
zaledwie 20 lat jest podporą reprezentacji Polski, stałym uczestnikiem
cyklu Grand Prix i wreszcie najskuteczniejszym zawodnikiem PGE
Ekstraligi w sezonie 2016.

Obie drużyny spotkały się ze sobą
w tym sezonie dwukrotnie i były
to niezwykle zacięte konfrontacje.
Najpierw na Golęcinie padł remis
45:45, a później na Jancarzu wynik
rozstrzygnął się dopiero w biegach
nominowanych i ostatecznie klub
z województwa lubuskiego pokonał
Spartę 48:42. Teraz stawką dwumeczu między tymi zespołami będzie ﬁnał PGE Ekstraligi, a pierwsza odsłona tej batalii odbędzie się
w niedzielę, 4. września o godzinie
16.15 na torze w Poznaniu. Rewanż
tydzień później w Gorzowie. W drugim półﬁnale zmierzą się ekipy KS
Gett Well Toruń i Ekantor Falubazu
Zielona Góra.

Alan
Wójtowicz
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZ PATRONAT
Od 1 września stanowisko trenera
GKS Tarnovii Tarnowo Podgórne
obejmie Marcin Kikut, były piłkarz
Lecha Poznań, a obecnie zawodnik
i szkoleniowiec tarnowskiego klubu, nad którym patronat sprawuje
„Nasz Głos Poznański”.
Z przyczyn osobistych po dwóch
kolejkach sezonu 2016/17 z prowadzenia pierwszej drużyny zrezy-

gnował Szymon Bartkowiak, który
w rundzie rewanżowej minionego
sezonu osiągnął bardzo dobry wynik z zespołem seniorów. Trener
Bartkowiak osobiście zarekomendował Marcina Kikuta, co spotkało
się z przychylnością zarządu.
Marcin Kikut jest mieszkańcem
gminy Tarnowo Podgórne i od stycznia 2016 r. jest zawodnikiem Tarnovii oraz trenerem jednej z drużyn
młodzieżowych. Następnym kro-

kiem w jego karierze będzie prowadzenie seniorskiej drużyny Tarnovii,
gdzie do dyspozycji będzie miał m.in.
byłych kolegów z Lecha Poznań: Zbigniewa Zakrzewskiego i Bartosza
Ślusarskiego, oraz wielu młodych
zawodników, jak Szymon Jerzewski
czy Krzysztof Lachman, którzy coraz częściej występują w pierwszym
składzie naszej drużyny.
Asystentem trenera Marcina Kikuta będzie trener Paweł Rutkowski,

od lat związany z klubem w Tarnowie
Podgórnym, który prowadzi zespół
juniora starszego. Podopieczni trenera Rutkowskiego występują w I lidze wojewódzkiej A1 i w pierwszym
meczu pokonali na wyjeździe zespół
Górnika Konin (0:3).
Do czasu objęcia drużyny przez
nowego szkoleniowca zespół prowadzony jest przez Marka Giese,
który w klubie pełni funkcję dyrektora ds. szkoleniowych. Red

FOT. ARCHIWUM

Marcin Kikut trenerem GKS Tarnovia!
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Triumf polskich deblistów
Na kortach AZS Poznań w niedzielę zakończył się tenisowy futures
17. Międzynarodowe Mistrzostwa
Wielkopolski Talex Open 2016.
Pula nagród wynosiła 25 tys. dolarów – najwięcej w historii imprezy.
Patronat sprawował „Nasz Głos Poznański”.
W sobotnim ﬁnale gry podwójnej
para Marcin Gawron i Andrzej Kapaś spotkała się z Szymonem Walkówem i Adamem Majchrowiczem.
Lepsi okazali się ci pierwsi. Gawron
i Kapaś po zaciętej walce zwyciężyli
6:4, 7:5. Adamowi Majchrowiczowi nie udało się powtórzyć sukcesu
sprzed roku. Przypomnijmy, że tenisista ten w 16. edycji Talex Open
2015 zwyciężył w ﬁnale gry podwójnej. Wtedy para MajchrowiczZieliński pokonała reprezentantów
Szwecji – Markusa Erikssona i Daniela Windalha 6:0, 5:7, 10:2.

Pamiątkowe zdjęcie po sobotnim ﬁnale gry podwójnej.

FOT. ZBIGNIEW KOWAL

NASZ PATRONAT Marcin Gawron i Andrzej Kapaś zostali zwycięzcami gry podwójnej rozgrywanego
na kortach AZS Poznań tenisowego futuresa Talex Open’2016
W sobotę odbyły się także mecze półﬁnałowe Talex Open 2016.
W pierwszym pojedynku rozstawiony
z numerem drugim Niemiec Daniel
Masur pewnie pokonał Holendra Davida Pela 6:2, 6:2. Pel to jedyny półﬁnalista, który do turnieju głównego
musiał przebijać się przez kwaliﬁkacje. Dla Holendra sama gra w półﬁnale była więc sporym osiągnięciem.
W drugim meczu półﬁnałowym
Sumit Nagal (Indie) zwyciężył rozstawionego z „ósemką” Francuza
Maxime Janviera 6:3, 7:5.
Jeśli chodzi o udział Polaków
w grze pojedynczej, to najlepiej spisali się Adam Majchrowicz i Andriej
Kapaś, którzy dotarli do ćwierćﬁnału.
Finał pomiędzy Danielem Masurem, a Sumitem Nagalem odbył się
w niedzielę o godzinie 12. Wygrał Nagal po niemalże dwóch godzinach gry
6:4, 1:6, 6:3. Agnieszka Maćkowiak

Tarnovia Basket przed sezonem

Igrzyska LZS w Tarnowie

FOT. SZYMON GÓRECKI

FOT. ARCHIWUM

NASZ PATRONAT
Od trzech tygodni koszykarze z Tarnowa Podgórnego pracują nad formą na sezon 2016/17, który drużyna Tarnovii Basket spędzi w II lidze.
Już wkrótce pierwsze sparingi, które pokażą na co stać beniaminka.
Inauguracja sezonu 24 września
w Tarnowie Podgórnym, a pierwszym przeciwnikiem będzie AZS
Politechnika Gdańsk.
Zawodnicy przygotowania rozpoczęli 1 sierpnia, stosunkowo
szybko w porównaniu do innych
drużyn. Skład drużyny był już jednak znany pod koniec czerwca, stąd
zespół w komplecie mógł rozpocząć
wspólną pracę. Zawodnicy korzystali z obiektów OSiR w Tarnowie
Podgórnym i Baranowie, a także
Tarnowskich Term i Klubu Fitness
Piwnica Pod Termami. Trenerzy
pozytywnie oceniają pierwszą część
przygotowań, ale przed drużyną
jeszcze sporo pracy nad taktyką
i stylem gry. 31 sierpnia w Baranowie Tarnovia Basket rozegra pierwszy sparing. Przeciwnikiem będzie
Biofarm Basket Suchy Las, który
również zagra w II lidze.
Obie drużyny traﬁły do tej samej
grupy, w której z Wielkopolski są
także zespoły AZS Politechnika Poznańska i MKK Gniezno. Będzie zatem sporo pojedynków derbowych,
które zawsze rozgrzewają publiczność. Inni grupowi rywale to m.in.
rezerwy ekstraklasowych klubów:
Asseco Gdynia i Treﬂa Sopot, TKM

Wstęp na drugoligowe mecze Tarnovii
Basket będzie bezpłatny. Inauguracja
sezonu 24 września
Włocławek, Domino Inowrocław,
Decka Pelplin czy kolejny rywal z sezonu Gryf Goleniów. W pierwszym
w historii Tarnovii Basket sezonie II
ligi klub chciały znaleźć się w playoff, czyli wśród ośmiu najlepszych,
ale wszystko zweryﬁkuje parkiet,
a wcześniej mecze sparingowe. Te
Tarnovia Basket rozegra także z Rawią Rawicz czy Obrą Kościan.
W przygotowaniach do histo-

rycznego sezonu pomagają lokalni
przedsiębiorcy. Głównym patronem
klubu jest ﬁrma Idealogisitic Verhoeven, a medialnym „Nasz Głos
Poznański”. Patronat nad grupami
młodzieżowymi objęła ﬁrma G.EN.
Gaz Energia. O odpowiednią formę
pomagają dbać Otimedica (patron
medyczny), Tarnowskie Termy (patron odnowy i rekreacji) oraz Klub
Fitness Piwnica Pod Termami (patron przygotowania ﬁzycznego).
W sprzęt sportowy klub został wyposażony przez ﬁrmę Paso. Sezon
w II lidze to duże wyzwanie dla klubu, dlatego szczególnie potrzebne
będzie wsparcie kibiców. Wstęp na
II-ligowe mecze będzie wolny. Więcej o przygotowaniach do sezonu
można znaleźć na Facebook.com/
tarnoviabasket. Red

RELACJE Z AREN SPORTOWYCH
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Lech promuje zdrowy styl życia
Kibice Kolejorza pojawili się w piątkowe popołudnie nad Maltą, by wziąć udział w plenerowej edycji
programu „Master Lech”

REKLAMA

wa, której celem jest popularyzowanie biegania głównie wśród kobiet,
ale nie tylko – dodała Magda Ratajczak, współzałożycielka wspomnianego bloga. – Działamy już od 2011
roku. Najpierw powstał blog, a później grupa biegowa, z którą od czasu
do czasu biegamy wspólnie.
Po przebiegnięciu ponad pięciu
kilometrów wszyscy uczestnicy zjedli posiłek przygotowany w oparciu
o zasady sportowej diety. Kucharz
ŹRÓDŁO LECH POZNAŃ / LECHPOZNAN.PL / FOT. ADAM CIERESZKO

– Dziękujemy wszystkim za przybycie – mówi Wojciech Terpiłowski,
kierownik działu reklamy i promocji
Lecha Poznań. – Mamy nadzieję, że
przybliżyliśmy wszystkim uczestnikom kulisy kuchni Kolejorza, ale
również nauczyliśmy ich przygotowywania zdrowych i zbilansowanych posiłków.
Jeszcze zanim kibice Lecha mogli posmakować potraw przygotowanych przez kucharza Kolejorza
Artura Dzierzbickiego oraz stopera
niebiesko-białych Jana Bednarka
mieli okazję spalić trochę kalorii.
Uczestnicy wydarzenia wspólnie
z blogerkami „Kobiety Biegają”
wzięli udział w rozgrzewce, a potem
wspólnie przebiegli jedno okrążenie
wokół Jeziora Maltańskiego.
– Lubię gotować – powiedział
nam Jan Bednarek, obrońca Lecha. – Może nie jestem jakimś Master Chefem, ale lubię spędzać czas
w kuchni, ponieważ daje mi to dużo
przyjemności. Kiedy tylko mam
chwilę wolnego, to staram się coś
ugotować.
– „Kobiety Biegają” to inicjaty-

Kibice mogli posmakować potraw przygotowanych przez kucharza
Kolejorza Artura Dzierzbickiego oraz stopera Jana Bednarka.

Z nami możecie
wygrywać bilety na
mecze
Lecha oraz Jan Bednarek zaserwowali kukurydzianego kurczaka,
a z myślą o wegetarianach przygotowali kaszę bulgur. Uczestnicy
mogli również spróbować słynnego
power bomb, czyli deseru składającego się z ogromu węglowodanów
zawartych m.in. w szałwii hiszpańskiej oraz świeżym zielonym jęczmieniu, który pomaga minimalizo-

wać odczucie zmęczenia. Wszystkie
potrawy były oczywiście podane
w efektowny sposób i uzupełnione
bogatymi w mikroelementy dodatkami.
Ponadto na zakończenie wydarzenia biegacze otrzymali drobne
upominki, a także mieli okazję porozmawiać z autorami dań.
– Zdecydowanie więcej powinno być takich wydarzeń. Ruch na
świeżym powietrzu i odpowiednio
zbilansowana dieta są kluczem do
zdrowego i długiego życia – mówili
uczestnicy piątkowego wydarzenia.
Liliana Szymczak

Wygraj bilety
• Przed każdym meczem
Lecha Poznań na portalu
naszglospoznanski.pl organizujemy konkursy, w których
można wygrać bilety na
pojedynki przy Bułgarskiej.
Zachęcamy do udziału w naszej
zabawie.

