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!

Choć jego twórczość nigdy
nie była kierowana do
masowego słuchacza, kilka
jego piosenek wdarło się do
kanonu największych polskich
przebojów. Lech Janerka
wystąpi w Centrum Kultury
Przeźmierowo. Mamy dla
Was bilety STR. 13

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

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

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

Reiss o swojej szkółce i Lechu STR. 16

FOT. MATEUSZ DEMBOWIAK
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Z DRUGIEJ STRONY

Miało być po europejsku, jest nerwowo i drogo
— Wiele miast na Zachodzie ma
znakomicie działający transport
rowerowy. Przez lata widząc poruszających się np. po Amsterdamie
rowerzystów patrzeliśmy na nich
z zazdrością. Prezydent Poznania postanowił tak myślących usatysfakcjonować, budując w centrum kilometry
ścieżek rowerowych i ograniczając
prędkość aut do 30 km/godz.
Życie pokazało, że poza grupą
cyklistów dumnie poruszających się
po pięknych trasach rowerowych,
przebiegających przez Kaponie-

rę i ulice centrum, praktycznie
wszyscy narzekają. Kierowcom podnosi się ciśnienie, a przedstawiciele
partii, łącznie z macierzystą PO,
na potęgę krytykują władze miasta.
Powinien to być dla włodarzy niepokojący sygnał, ponieważ politycy
doskonale wyczuwają nastroje społeczne, a wybory za 2 lata. Z drugiej
strony takie działania Jacek Jaśkowiak obiecał w kampanii wyborczej
i słowa dotrzymuje. Miało jednak
być po europejsku i ekologicznie,
a jest nerwowo i drogo, ponieważ

Prezydent
realizuje to,
co zapowiadał
Ireneusz Antkowiak
dziennikarz NGP
i.antkowiak@naszglospoznanski.pl

w korkach auta spalają dodatkowe
litry paliwa.
Pochwaliłbym ten pomysł, gdyby
najpierw powstały plany sprzed
Euro 2012, czyli parkingi buforowe
na obrzeżach miast, centra przesiadkowe i nowe linie tramwajowe, które
w kilka minut dowoziłyby ludzi do
centrum. Wtedy nie moda a zdrowy
rozsądek przekonałyby kierowców
do podróżowania komunikacją miejską. U nas jednak odwrócono
kolejność – i tym różnimy się od
nowoczesnych zachodnich miast.
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Masz ﬁrmę, prowadzisz
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relacje i galerie zdjęć z wydarzeń
w Poznaniu i 19 okolicznych gminach

Kalendarium
3 września
WTOREK

• 120. rocznica urodzin Tadeusza Szeligowskiego, pierwszego dyrektora Filharmonii
Poznańskiej. O godz. 11 przedstawiciele Filharmonii Poznańskiej złożą kwiaty przy trumnie
kompozytora spoczywającego
w Krypcie Zasłużonych przy
kościele pw. św. Wojciecha
w Poznaniu. Zapraszamy do
wspólnego uczczenia pamięci
Tadeusza Szeligowskiego.

17 września

CZERWONAK

TARNOWO
PODGÓRNE

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

SOBOTA

• Ponad 40 miejsc parkingowych w Poznaniu, w godz.
12–14, animowanych zostanie
na Park(ing) Day. Poznańskie
ulice nabierają rumieńców
i nowych funkcji. Zachęcamy
do sprawdzenia jak przyjemnie
można spędzić czas w centrum
Poznania, wspólnie z rodziną,
przyjaciółmi i innymi mieszkańcami. Malta Festival Poznań po
raz czwarty włącza się w międzynarodową akcję Park(ing) Day,
ale po raz pierwszy w ramach
Tygodnia Zrównoważonego
Transportu.

17/18 września
SOBOTA / NIEDZIELA

Zamów reklamę
w Tarnowie Podgórnym

26 IX 20 tys.

ukaże się kolejny
numer Naszego
Głosu Poznańskiego

egzemplarzy wynosi
nakład Naszego
Głosu Poznańskiego

• Deweloper Linea po raz
kolejny przygotuje dla wszystkich zainteresowanych „Drzwi
Otwarte”. Więcej na str. 5

30 września
PIĄTEK

• Już po raz siódmy ﬁrma Metalmex zaprasza na ogólnopolskie
targi branżowe Metalmex 2016
Trendy i Innowacje. Więcej na
str. 6.

1 października

FOT. AGNIESZKA RZEŹNIK

SOBOTA

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.

Z nami możesz
negocjować
ceny reklam!

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

• Koncert inaugurujący sezon
artystyczny 2016/2017 będzie
przede wszystkim zapowiedzią
nadchodzących premier w Teatrze Wielkim. W programie
znajdą się fragmenty oper Macbeth, Czarodziejski ﬂet i Zemsta
nietoperza. Nie zabraknie również najsłynniejszych fragmentów Cyrulika sewilskiego, Aidy
i Parsifala. Wieczór poprowadzi
Krzysztof Szaniecki. Początek
o godz. 19.

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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Jarosław Ziętara ma ulicę
Trwa zbiórka społeczna na tablicę upamiętniającą zamordowanego dziennikarza
transformacji ustrojowej do zbicia
fortuny w nielegalny sposób, kosztem coraz ciężej pracujących Polaków. Po głośnych doniesieniach
medialnych sprawę prowadziła
prokuratura, według której został
uprowadzony i zamordowany. Ciała
jednak nie odnaleziono do dzisiaj,
a sprawa w 1999 roku została umo-

rzona. Po 12 latach redaktorzy naczelni kilku poczytnych dzienników
skierowali apel do premiera Donalda Tuska o odtajnienie informacji
dotyczących zaginionego dziennikarza, które w czasie postępowania
gromadził Urząd Ochrony Państwa,
a do prokuratora generalnego,
Andrzeja Seremeta o wznowienie
śledztwa. W 2012 roku śledztwo
zostało wznowione w sprawie za-

bójstwa, a nie zaginięcia Jarosława
Ziętary. W 2014 roku pod zarzutem
podżegania do zabójstwa zatrzymano byłego biznesmena i senatora.
W środowisku poznańskich
dziennikarzy wielki wkład w przywracaniu pamięci o Jarosławie Ziętarze ma red. Krzysztof Kaźmierczak z Głosu Wielkopolskiego.
Sprawa ta stała się ważną częścią
jego życia. Świadomie nie napisałem zawodowego życia, bo widzę
i czuję, że nie wynika to tylko z poczucia dziennikarskiej solidarności.
To walka o przywrócenie pamięci
o człowieku, który nie godził się na
gospodarcze patologie i łamanie
prawa. To hołd dla odwagi młodego i osamotnionego w działaniach
dziennikarza, który najprawdopodobniej przepłacił życiem swoje ideały. Wreszcie to walka o dziennikarskie wartości i prawo do wolności
słowa.
Zdecydowane poparcie poznańskich radnych pokazuje, że zwyciężyła pozytywna pamięć, która jest
niezwykle ważna i potrzebna w budowaniu wspólnoty i tożsamości. To
chwila, w której głosy przeciwników
stają się niesłyszalne, a odwaga, tę-

FOT: WWW.JAREK.SLEDCZY.PL

W codziennym życiu funkcjonuje
pamięć dobra i zła, o czym przypomniał papież Franciszek podczas
niedawnej wizyty w Polsce. Może
pojawić się również stan braku
pamięci, co jest stanem najgroźniejszym, ponieważ prowadzi to
w prostej linii do wymazania ze
świadomości osób i faktów. Ze
wspomnianych rodzajów pamięci
6 września zwyciężyła pamięć dobra. Stało się to podczas sesji Rady
Miasta Poznania, podczas której
radni zmienili nazwę krótkiego odcinka Marcelińskiej, na ulicę Jarosława Ziętary.
W tym miejscu pozwolę sobie na
kilka zdań wspomnień. 1 września
1992 roku rozpoczynałem drugi
rok pracy w jednej z poznańskich
szkół. Na większości ulic odświętnie
ubrana młodzież z wakacyjną opalenizną udawała się do szkoły. Mój rówieśnik, Jarosław Ziętara, również
szedł do pracy, jednak nigdy nie dotarł do redakcji Gazety Poznańskiej.
Młody, pełen wiary w odzyskane po
1989 roku wartości, inteligentny
dziennikarz śledczy, tropiący afery
gospodarcze zainteresował się ludźmi, którzy chcieli wykorzystać czas

sknota za prawdą uruchamiają szlachetne zachowania.
I jeszcze jedna kwestia. Poza dwoma tabliczkami z nazwą ulicy potrzeba tablicy upamiętniającej Jarosława
Ziętarę. Z pełnym przekonaniem
życzę Krzysztofowi Kaźmierczakowi,
aby udało się to przedsięwzięcie doprowadzić do końca i aby to była dla
niego najważniejsza ulica w Poznaniu. Trwa zbiórka społeczna na ten cel

(więcej na www.jarek.sledczy.pl). Pieniądze można wpłacać na następujące
konto: Komitet Społeczny Upamiętnienia Jarosława Ziętary SGB-Bank
09 1610 1133 2003 0220 0022 0001.

Ireneusz
Antkowiak
i.antkowiak@naszglospoznanski.pl

Rolnicy z gminy Stęszew zrozpaczeni są postawą wykonawcy trasy S5.
Konsorcjum włoskich ﬁrm TOTO
Costruzioni Generali i Vianini Lavori za nic ma ich potrzeby i prawa.
Ciężki sprzęt rozjeżdża pola i łąki,
niektóre są zalewane. Jazda samochodem i innymi pojazdami jest niebezpieczna. W dodatku wykonawca
zamierza zamknąć drogę, którą
dzieci dowożone są ze wsi do szkół.
Ludzie mieszkający przy starej
„piątce” nie mogli się doczekać nowej
trasy. Obcują z TIR-ami, rozjeżdżani
są przez tysiące pojazdów. Kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, po latach oczekiwań,
przystąpiła do budowy drogi ekspreREKLAMA

FOT. ARCHIWUM

Piekło na S5: zniszczenia, zalania, rozpacz

sowej na odcinku z Wronczyna do
Głuchowa, odetchnęli z ulgą, bo mieli
nadzieję, że to już koniec ich problemów. Zanim stare ustąpiły, przyszły
nowe.
Jak się okazało, budowlańcy, realizujący inwestycję wartą pół miliarda zł, działają z wielkim rozmachem,

doprowadzając mieszkańców do
rozpaczy. Przerzucają na nich koszty
swej działalności. Oszczędzają czas
i pieniądze kosztem rolników.
– Nie jesteśmy stroną, to nie nasza inwestycja, ale rolnicy zgłaszają
się z pretensjami do nas. Wysyłamy
pisma, interweniujemy, nikt nas nie

traktuje poważnie. Nic się nie zmienia – mówi Włodzimierz Pinczak,
burmistrz Stęszewa.
Na rzece Samica powstał dodatkowy przepust wodny. Rura została
zainstalowana tak nieszczęśliwie, że
woda zalała pola i łąki. Mieszkańcy,
państwo Nowakowie wystąpili do wykonawcy z pretensjami. Dowiedzieli
się, że… wszystko jest w porządku.
Administrator cieku przyznał rację
protestującemu samorządowi Stęszewa, ale wykonawcy to na razie nie
przekonuje.
Budowa wiaduktów na nowej trasie wymaga czasowego pozamykania
lokalnych dróg. Pierwsze ustalenia
mówiły o okresie kilkutygodniowym,

ewentualnie miesięcznym. Teraz wykonawca żąda paraliżu komunikacyjnego na… półtora roku! Jak dojechać
do domostw, na pola? Zagrożony jest
również transport szkolny!
– Bardzo nam na tej budowie
zależy. Nie mogliśmy się doczekać
nowej trasy, ona nas uratuje. Chcemy ułatwiać, pomagać, ale nie może
się zgodzić na to, jak wykonawca
traktuje naszych mieszkańców. Nie
mogą cierpieć z tego powodu, że budowlańcy nie trzymają się żadnych
zasad, nie respektują granic budowy.
Rozumiem, że im się spieszy, ale nie
można zamieniać życia ludzi w piekło
– podkreśla burmistrz Włodzimierz
Pinczak. Red
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Nowa odsłona Kaponiery
Ten komunikacyjny węzeł otwarto
bez fanfar jednak dwa dni wcześniej. Można teraz zobaczyć jakie
jest rondo w tzw. „poziomie -1”,
czyli tam, gdzie przejścia są wyłącznie dla pieszych. Można też
przyjrzeć się w „poziomie 0”, czyli
jezdni – jak jeżdżą tramwaje, a jak
samochody. Wreszcie zobaczyć, jak
cykliści korzystają z utworzonych
specjalnie dla nich ścieżek rowerowych, co jest niewątpliwie nowością
nowej Kaponiery. Ronda, którego
przebudowa wlokła się ponad pięć
lat (początkowo Kaponiera miała
być oddana na Euro 2012). Koszty
tego komunikacyjnego przedsięwzięcia wyniosły około 360 mln
złotych i okazały się być blisko dwa
razy droższe od zaplanowanych. Bo
doszła do tego przebudowa mostu
Uniwersyteckiego.

Kaponiera i „Teatralka” –
bliskie sobie, a jednak różne
Nowy węzeł komunikacyjny jest
nieco większy od poprzedniego. Zachowane zostało rondo, gdzie przez
jego centrum krzyżują się linie tramwajowe. Obok mostu Teatralnego
Kaponiera stała się teraz drugim tak
dużym miejscem przesiadkowym.
Oba węzły jednak znacznie się różnią. „Teatralka” jest przyjazna dla
pasażerów, bo łatwiej im – z poziomu
jezdni – szybciej przejść do przystanków. Na Kaponierze muszą zejść do
przejścia podziemnego (czyli „poziomu -1”). Ułatwiają im to, co prawda, zainstalowane schody ruchome
i windy, jednak droga do przystanków jest dłuższa. Nie funkcjonuje
jeszcze „poziom -2”. Na tej głębokości znajduje się stacja Poznańskiego
Szybkiego Tramwaju (PST). Tam
trwają ostatnie prace, a jej perony
udostępnione mają być dla pasażerów w drugiej połowie września. Do
zagospodarowania (na „poziomie
-1”) są też wyznaczone obiekty pod
handel i usługi, a także – na powierzchni ronda i w jego sąsiedztwie
– miejsca pod zieleń. To zaplanowane jest na najbliższe miesiące.

Bliskość obu węzłów – Kaponiery
i „Teatralki” sprawia, że ten rejon
Poznania stał się jednym wielkim
centrum przesiadkowym, gdzie np.
za dnia funkcjonuje tam aż siedemnaście – z dwudziestu – kursujących
po mieście linii tramwajowych!
Podróżujący w stronę Piątkowa
lub do Dworca Głównego mogą jednak mieć dylemat: jaką linię tramwajową wybrać, i z którego przystanku wygodniej im do tych miejsc
dojechać. Część linii tramwajowych
do wskazanych miejsc jeździ bowiem górą Kaponiery, a część dołem, czyli pod Kaponierą i pod mostem Teatralnym. Może z czasem na
trasie z Piątkowa do Dworca Głównego ( i z powrotem) wyodrębni się
„szybka kolejka miejska”, niezależna od linii tramwajowych, kursująca
co trzy minuty, a pociągi na niej łączone będą w zestawy dwu– lub trzy
wagonowe (np. połączone pojazdy
combino czy tramino). Wówczas
centrum przesiadkowym do zwykłych już tramwajów byłaby stacja
PST pod Kaponierą, a także w pobliżu „Teatralki”.
Gdy nieprzejezdna była Kaponiera, w pobliżu mostu Teatralnego
utworzony został przystanek na trasie PST. Miał być tymczasowy – do
czasu otwarcia Kaponiery i nowej
pod nim stacji „Pestki”. Jednak spore zainteresowanie przystankiem
„Pestki” przy „Teatralce” sprawiło, że pozostać ma już na stałe,
wzbogacając miejsca przesiadkowe
w tym rejonie miasta.

Nowy wystrój przejść podziemnych
Trasy do przystanków tramwajowo-autobusowych oznakowane
zostały czytelnymi tablicami. Same
przejścia podziemne, choć schludne, są bardzo skromne w barwach
(przeważa biel i kolor szary). Jedynie wewnętrzne ściany podziemnego ronda utrzymano w żywych
kolorach zieleni, kremu i granatu,
które wypełniają ozdobne szklane
płyty, a uzupełnieniem są punktowe
światła umocowane w podłodze.

Niektórzy poznaniacy z sentymentem wspominają więc poprzedni wystrój, gdzie ściany pokryte były
kamiennymi płytami w kremowych
odcieniach, ramy witryn sklepowych były złotawe, a na suﬁcie zainstalowane były kolorowe neony,
które – jak znaki na turystycznych
szlakach – wyznaczały pieszym
właściwą drogę przejścia w tym
podziemnym labiryncie. Ponadto,
przy schodach zamontowane były
kamienne wielkie cyfry, także ułatwiające pieszym wyjście z tunelu.
Jednak w poprzedniej Kaponierze nie było wind i schodów ruchomych. Nie było też pochylni dla
wózków. Obserwowano więc często
obrazki, kiedy to przechodnie pomagali matkom znieść i wnieść po
schodach wózki dziecięce. Wówczas, nikt z projektantów przejść
podziemnych lub rozwiązań komunikacyjnych nie przejmował się tym
utrudnieniami, jak i tym, że mogą
być techniczne ułatwienia w postaci wind czy schodów ruchomych.
Podobnie było z wejściami do tramwajów. Wagony niskopodłogowe
dopiero od ostatnich dwóch dekad
zaczęły jeździć w Poznaniu, choć takie były też już od 1929 roku i – jako
przyczepy – jeździły do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Nowa Kaponiera – (nie) podoba się
Wielu poznaniaków wybrało
się, by ocenić nową Kaponierę.
Są pochwały za nową jakość, np.
względem rozwiązań dla pieszych
(wspomniane windy i schody ruchome – jest 13 par tych urządzeń),
a także ścieżek dla rowerzystów. Ale
są też oceny krytyczne. Że powstał
„moloch”, że trudno połapać się
w rozwiązaniach komunikacyjnych,
że można pogubić się w przejściach,
nie mówiąc już o sytuacji, gdy
otwarta zostanie nowa stacja PST
pod Kaponierą.
Już w pierwszych dniach dochodziło do niebezpiecznych sytuacji,
podczas których piesi – zamiast
korzystać z przejścia podziemnego

FOT. ANDRZEJ ŚWIĄTEK

Poniedziałek, 5 września, był pierwszym dniem roboczym, podczas którego można było zobaczyć, jak
funkcjonuje nowa Kaponiera po jej otwarciu

– przechodzili przez jezdnię korzystając ze ścieżek rowerowych. Przechodzili też na „skróty” do wspólnych przystanków tramwajowych
i autobusowych. Dla kierowców ta
sytuacja również stała się niebezpieczna, podobnie jak przy zmianie
pasa ruchu, podczas którego przecinać muszą ścieżkę rowerową. Do
tego liczne tramwaje i autobusy jeżdżące środkiem skrzyżowania. Na
nowej Kaponierze jej użytkownicy
muszą więc zachować szczególną
uwagę. Pomóc ma im w tym zainstalowana sygnalizacja świetlna, sterowana przez wprowadzany (także na
„Teatralce”) tzw. ITS, czyli „system
zintegrowanego inteligentnego zarządzania ruchem drogowym”.
Są też opinie, że rondo jest za
wielkie do przylegających ulic, które pół lub kilometr dalej zawężają
się do wąskich dróg (przykład: ulice
Dąbrowskiego i Zwierzyniecka, Pułaskiego, Grunwaldzka, czy Święty
Marcin, gdzie wprowadzono strefę
„tempo 30”). Są opinie, że za tak
duże pieniądze można by w tym
miejscu zbudować lepsze, a więc
przyjaźniejsze rozwiązania komunikacyjne, nawet z odtworzeniem
Kaponiery takiej, jaka była przed
budową ronda na przełomie lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Starsi poznaniacy pamiętają funkcjonujące tam
skrzyżowanie wąskich ulic (Zwierzynieckiej, Roosevelta i mostu

Uniwersyteckiego) z wbudowanymi
w jezdnię torami tramwajowymi.
Już wówczas w tym miejscu tworzyły się korki, a przecież ówczesna
indywidualna motoryzacja dopiero
raczkowała. Trudno więc wyobrazić
sobie tamto rozwiązanie komunikacyjne przy dzisiejszej masowej motoryzacji, gdzie w samym Poznaniu
każdego dnia przemieszcza się kilkaset tysięcy pojazdów. Kaponiera
w pierwotnym kształcie z pewnością
zakorkowała się cała, a pojazdy stałyby wraz z tramwajami nawet w kilometrowych kolejkach.
Obecna Kaponiera, już w pełni
przejezdna, odciążyła jednak ruch
pojazdów – głównie na osi północ
południe. Zwłaszcza w ostatnich
latach (gdy Kaponiera była przebudowywana) taką rolę pełniła al. Niepodległości. Pierwszego roboczego
dnia na rondzie Kaponiera i wokół
niej przejeżdżało więc sporo aut.
Otwarta została też ul. Dworcowa,
którą teraz można wygodnie dojechać do Dworca Głównego. Tam też
kursują autobusy linii: 59 i 68. I warto, by powróciły tam również autobusy linii 51, które teraz mają pętlę
przez galerią Poznań City Center.

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

Komornickie szkoły u progu reformy
Rozpoczęty właśnie rok szkolny
2016/2017 jest ostatnim przed
wprowadzeniem
projektowanych
zmian w oświacie. Przyglądamy się
sytuacji w komornickich szkołach
w kontekście zapowiadanych zmian.
We wrześniu naukę w szkołach gminy Komorniki rozpoczęło
w sumie 2.977 uczniów, w tym 2.376
z nich to uczniowie podstawówek.
Po raz pierwszy szkolny dzwonek zabrzmiał w Szkole Podstawowej nr 2
w Plewiskach, przy ul. prof. W. Strażewicza. W tym roku naukę z niej
rozpoczęło 183 uczniów w 10 oddziałach 0–3. Rekordzistką po względem
liczby uczniów jest szkoła w Komor-

nikach, w której rozbudowanych murach uczy się 926 uczniów.
Planowane przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej zmiany mają
zreformować ustrój szkolny z obecnego systemu na system 8-letniej
szkoły powszechnej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i dwustopniowej branżowej szkoły. Szkoła powszechna ma
obejmować dwa poziomy po 4 lata,
tj. klasy I–IV i klasy V–VIII.
Wydłużenie edukacji w szkole podstawowej z 6 do 8 klas z pewnością
stawia przed samorządami najważniejsze wyzwanie – baza lokalowa
szkół. Szacuje się, że w ostatnim roku

wdrażania reformy, tj. 2018/2019,
w gminnych podstawówkach przybędzie z tego tytułu 25 oddziałów.
W szkołach w mniejszych miejscowościach pod znakiem zapytania stanie
organizacja oddziałów „0” dla sześciolatków, których rodzice nie poślą
do klasy I. To, z kolei, może mieć negatywny wpływ na sytuację w przedszkolach, w których od września 2017
r. będą miały prawo znaleźć miejsce
wszystkie zgłoszone dzieci 3-letnie.
Wprowadzona dotychczas zmiana przywracająca obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich spotkała się
z wyraźnym oddźwiękiem w gminnych podstawówkach. We wrześniu

utworzono w nich zaledwie 10 klas
I (w których uczy się 173 dzieci), podczas gdy w ubiegłym roku było ich 30.
Zdecydowanie więcej 6-latków (276)
rozpoczęło edukację w zerówkach,
których powstało w tym roku 14.
Obecnie w jedynym gimnazjum w Komornikach uczy się 601
uczniów. Od przyszłego roku ma zacząć się proces ich wygaszania. W kolejnych latach liczba uczniów zmaleje
do 444 w roku szkolnym 2017/2018
i 244 w roku szkolnym 2018/2019.
Zmiany mają wejść w życie już
od następnego roku szkolnego
(2017/2018), co oznacza, że gminy
mają bardzo mało czasu na zreorga-

nizowanie własnych sieci szkół oraz
na wytyczenie polityki zatrudnienia
w szkołach. Dziś jest zbyt wcześnie
(przedstawiane zmiany są obecnie
projektem), by jednoznacznie weryﬁkować kształt gminnej oświaty
w następnych latach. Przed nami
narady i konsultacje z dyrektorami
szkół, nauczycielami oraz radnymi,
na których będą wypracowywane
najkorzystniejsze rozwiązania.

Olga Karłowska
sekretarz gminy
Komorniki
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Święto patronki
Stęszewa
„7” znów na Ogrody

20 marca 1998 roku Rada Miejska Gminy Stęszew wyraziła wolę
przyjęcia za patronkę Stęszewa
Najświętszą Marię Pannę. Tytuł ten
uroczyście ogłosił 10 września 2005
roku ówczesny arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki. Od tej pory co roku odbywają się
tu uroczystości z tej okazji.
W tym roku więc stęszewianie po
raz jedenasty świętowali ogłoszenie
Najświętszej Marii Panny patronką
Stęszewa. Był to jednocześnie odpust paraﬁalny.
Uroczystości rozpoczął Koncert
Maryjny w Sanktuarium Matki Bożej Stęszewskiej. Potem odbyła się
uroczysta msza święta odpustowa.
Po niej delegacje kościelne, władz
gminy na czele z burmistrzem Włodzimierzem Pinczakiem, przedstawicielami szkół, organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańcami udała
się na rynek pod pomnik Najświętszej Marii Panny, by złożyć kwiaty.
Sławomir Lechna

Tramwaj linii 7 od niedzieli, 11 września, ponownie dojeżdża i odjeżdża
z pętli Ogrody w Poznaniu. Stało
się tak po przebudowie ostatniego
etapu skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego i Przybyszewskiego oraz modernizacji odcinka torów tramwajowych w ul. Przybyszewskiego.
Tydzień wcześniej, po niemal
dwuletniej przerwie, do Ogrodów
pojechały tramwaje linii: 2,17 i 18.
Teraz stąd ulicami: Przybyszewskiego – Reymonta – Hetmańską – Zamenhoffa – Jana Pawła II oraz przez
rondo Śródka do Zawad ponownie
kursują tramwaje linii 7. Na ul.
Przybyszewskiego – jak poprzednio – utworzone zostały przystanki:
w sąsiedztwie ul. Bukowskiej oraz
Grunwaldzkiej.
„Siódemka” przez tydzień miała
tymczasową pętlę na ul. Budziszyńskiej. Jeszcze wcześniej, przed powrotem tramwajów linii 7 na trasę,
przez półtora roku zastępowały ją
– oraz „dwójkę” – tramwaje linii 27

FOT. SŁAWOMIR LECHNA

8 września Stęszew obchodził dzień swojej patronki,
którą jest Najświętsza Maria Panna

(z połączenia cyfr: 2 i 7). Jej trasa
była wyjątkowo zawiła i długa, np.
dwa razy przecinała się na Wildzie
(na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej
z ul. 28 Czerwca 1956). Z pokładu
tej linii można było więc zwiedzać
niemal całe miasto, bo – jadąc z Zawad po drodze można było zobaczyć
Śródkę, jezioro Maltańskie, Rataje,
zahaczyć o Starołękę, przyjrzeć
się Wildzie, Łazarzowi, okolicom
Grunwaldu i Ogrodom, a następnie przejechać przez stare Jeżyce
i śródmieście (ulice: Fredry, Święty
Marcin, Podgórna, Strzelecka do
ul. Górna Wilda. Stąd – ponownie
przez Wildę (ul. 28 Czerwca 1956
roku, z przecięciem Hetmańskiej) –
dojechać na Dębiec.
Był to przejazd niemal godzinny!

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

TEKST SPONSOROWANY

Linea otwiera drzwi do swoich domów
17 i 18 września deweloper Linea po
raz kolejny przygotuje dla wszystkich zainteresowanych „Drzwi
Otwarte”. W sobotę i niedzielę,
w godzinach 10–16, będzie można
zobaczyć osiedla Leśna Polana oraz
Osada Leśna. To doskonała okazja,
by przekonać się na własne oczy, jak
przyjemnie mieszka się w Dąbrówce.
W czasie „Drzwi Otwartych”
zostanie zaprezentowany między
innymi najchętniej wybierany dom,
czyli Forma – mieszkanie dwupoziomowe z ogródkiem, w zabudowie szeregowej. W ramach jednego
budynku deweloper buduje cztery
mieszkania o powierzchniach od
69,51 do 73,90 m kw. Wszystkie
posiadają własne ogrody – od 60
do 240 m kw. Przyszli Mieszkańcy
będą mogli poznać nie tylko Formę,
dostępną już od 289 000 zł. Linea
buduje również inne domy: Etiuda, Largo, Piano, Sonata i Villa.
Odwiedzający skorzystają również
z fachowego doradztwa kilku architektów, którzy pracują dla dewelopera i chętnie udzielą informacji na
temat osiedli oraz charakterystyki
poszczególnych domów.
– Dla naszych Klientów przygotowaliśmy również możliwość skorzystania z pomocy doradcy ﬁnansowego, który w przystępny sposób
opowie o całym procesie ﬁnalizacji
transakcji zakupu mieszkania oraz
sposobach ﬁnansowania – mówi
Adam Wędrychowicz z ﬁrmy Linea.
Na młodszych gości na osiedlu Le-

dując domy dla ponad 1000 rodzin.
Osiedle Osada Leśna w 2012 roku
zostało nagrodzone między innymi
w czasie konkursu na „Najlepiej
Zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce”. Cały projekt na rynku zadebiutował 15 lat
temu. Natomiast Dąbrówka Leśna
Polana powstaje konsekwentnie od
2011 roku.
Dla przyszłych i aktualnych Mieszkańców niezwykle istotna jest dbałość
dewelopera o przestrzenie wspólne,
czy działalność społeczna na rzecz
gminy i jej mieszkańców. Firma Linea
w tym obszarze wyróżnia się – między
innymi podarowała gminie tereny
z przeznaczeniem pod budowę szkoły podstawowej w Dąbrówce, przygotowała również projekt budynku.
Mieszkańcom osiedli Linea żyje się
komfortowo też ze względu na bliskość terenów zielonych, czy ciekawe
wydarzenia organizowane przez dewelopera dla całych rodzin. Dojazd
z Dąbrówki do Poznania nie zajmuje
dużo czasu, ze względu na dostępność ekspresowej drogi S11 oraz węzła z autostradą A2. Również jazda
pociągiem jest krótka i bezstresowa.
Najlepsza okazja, by sprawdzić, jak
szybko przebiega podróż, to odwiedziny w czasie „Drzwi Otwartych”
w Dopiewcu przy ulicy Promenada 5.
śna Polana już czeka plac zabaw,
gdzie będą mogli udać się razem
z rodzicami. Przedstawiciele ﬁrmy
Linea zapraszają również na spacer
po urokliwej okolicy.

Z pewnością warto wybrać się na
„Drzwi Otwarte”, kiedy szukamy
miejsca dla całej rodziny. Eksperci rynku nieruchomości zwracają
uwagę, by korzystać przede wszyst-

kim z ofert ﬁrm sprawdzonych,
z dużą renomą na rynku i wieloma
udanym realizacjami na koncie.
Warto zauważyć, że spółka Linea
posiada wielkie doświadczenie, bu-

Hubert
Maćkowiak
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Pierwszy dzwonek
w plewiskiej „dwójce”
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

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

Dokładnie rok po podpisaniu umowy z wykonawcą, 1 września otwarto
nową Szkołę Podstawową nr 2 przy
ul. prof. W. Strażewicza, w której naukę rozpocznie ok. 200 uczniów.
Szkoła, zaprojektowana dla 600
uczniów składa się z dwóch segmentów edukacyjnych. 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.
Docelowo na dachach szkoły zainstalowana będzie instalacja fotowoltaiki o łącznej mocy 90 kWp.
Wykonawcą inwestycji jest ﬁrma
Budimex, która „postawiła” budynek szkolny wg projektu biura ABK
Projekt w zaledwie 11 miesięcy. Do
ostatnich dni wakacji trwały odbiory
sanitarne i budowlane, a 30 sierpnia
uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
Wójt Komornik Jan Broda nie
krył dziś zadowolenia, że dzięki dotrzymanym terminom i wysiłkowi
wielu osób 1 września szkoła mogła
otworzyć drzwi dla swoich uczniów.
Plewiska to najliczniejsza wieś
w gminie Komorniki, a liczba zameldowanych tam osób sięga już 10 tys.
Szkoła nie jest jednak skończona. W przyszłym roku zakończy się

FOT. MATERIAŁY PRASOWE UG KOMORNIKI

1 września dzieci z Plewisk (gm. Komorniki) po raz pierwszy
rozpoczęły rok szkolny w dwóch podstawówkach

budowa segmentu C – budynku,
w którym będzie sala gimnastyczna,
a także sala do zajęć korekcyjnych.
Sala gimnastyczna powstanie ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy
Obiektów Sportowych woj. wielkopolskiego w wysokości 1,2 mln zł.
Przy szkole powstanie także kompleks boisk – są to już zadania na
przyszłoroczny budżet.
Dyrektor Szkoły, Marlena Woźniak, jest gotowa na wyzwanie,
jakim z pewnością jest tworzenie
szkoły od podstaw. Przez całe wakacje trwała organizacja dokumentów,
rekrutacja dzieci, spotkania z ro-

dzicami. 1 września rozpoczął się
pierwszy rok szkolny w szkole podstawowej nr 2 w Plewiskach.
Przygotowanie nowej szkoły do
użytku wiązało się także z organizacją komunikacji w jej bezpośrednim
sąsiedztwie. Nowo wybudowana
droga wraz ze ścieżką rowerową jest
dla uczniów i ich rodziców sporym
udogodnieniem. Całość inwestycji,
łącznie z drogą to kwota prawie 25
mln zł.

Olga Karłowska
sekretarz gminy
Komorniki

Metalmex Trendy i Innowacje
NASZ PATRONAT
Najnowsza oferta przemysłu meblarskiego i propozycje największych producentów w branży zaprezentowana zostanie 30 września
w Wysogotowie podczas siódmej
edycji ogólnopolskich targów branżowych Metalmex 2016 Trendy i Innowacje. Patronat objął „Nasz Głos
Poznański”.
Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie najnowsza oferta
przemysłu meblarskiego, swe propozycje pokażą najwięksi producenci w branży. Aktualne trendy, czołowi dostawcy, renomowane marki

i najciekawsze rozwiązania techniki oraz technologii dedykowane
ﬁrmom zajmującym się obróbką
drewna, produkcją mebli i aranżacjami wnętrz.

Atrakcją będą zawody strongmanów
pod okiem Pudziana
W tym roku część wystawiennicza zostanie podzielona na pięć
stref: „Wystawcy branżowi”, „Metalmex’owska Arena Designu”,
„Wydarzenia Artystyczne”, „Ak-

tywni i kreatywni”, „Upcyklingowy
zawrót głowy”.
Główną sportową atrakcją będą
zawody o Puchar Polski Strongman
Metalmex Cup! W tym dniu, za
sprawą najsilniejszych ludzi w Polsce – Sławomira Toczka Marcina
Wlizło, Grzegorza Peksy, Irka Kurasia, Sławomira Orła, Krzysztofa
Schabowskiegoz pewnością zatrzęsie się – przynajmniej w Wysogotowie – ziemia.
A wszystko to pod czujnym okiem
Mariusza Pudzianowskiego, pięciokrotnego Mistrza Świata, najsilniejszego człowieka na świecie w historii Strongman. Red
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Licealiści czytali „Quo vadis”
Pięć lat temu Prezydent RP Bronisław Komorowski ogłosił akcję, której celem jest
„popularyzowanie fundamentalnych dla polskiej kultury dzieł, promowanie kultury
żywego słowa oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej”
przeżyliśmy spore emocje, gdy
jeden z czytających, starszy pan,
popłakał się wzruszony faktem, że
mógł publicznie przeczytać fragment powieści Sienkiewicza. Pomijając ogólnonarodowy charakter Narodowego Czytania, dla tego
jednostkowego, niezwyczajnego
zdarzenia warto urządzać takie akcje i w nich uczestniczyć.

Akcją tą jest Narodowe Czytanie.
Do tej pory Polacy w kraju i za granicą czytali „Pana Tadeusza” A.
Mickiewicza, utwory Aleksandra
Fredry, „Trylogię” H. Sienkiewicza,
„Lalkę” B. Prusa, a 3 września tego
roku „Quo vadis”.
Od drugiej edycji Narodowego
Czytania licealiści z Tarnowa Podgórnego, kierowani przez Grażynę
Smolibocką, aktywnie uczestniczą w tym działaniu. W sobotnie
przedpołudnie chłopcy ubrani
w stroje rzymskich legionistów
i gladiatorów, a dziewczyny w powłóczyste suknie przemieszczali
się – budząc spore zdziwienie – po
Tarnowie Podgórnym, zachęcając do czytania tej popularnej na
całym świecie powieści (została
wydana w 60 krajach w ponad 50
językach!). Skuteczność swych
działań określili jako całkiem zadowalającą; szczególnie cieszyły
ich te chwile, kiedy do wspólnego czytania udało im się nakłonić
rodziców z dziećmi. Wszyscy też

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Do tej pory uczestnicy czytali m.in.
„Pana Tadeusza”
Organizatorem gminnych obchodów Narodowego Czytania „Quo
vadis” była gmina Tarnowo Podgórne, która przekazała gadżety
i dyplomy uatrakcyjniające udział
w akcji, a także Biblioteka Publiczna w Tarnowie Podgórnym – panie
bibliotekarki w uroczy sposób zachęcały do czytania i były w tym niezwykle skuteczne.
Źródło LO Tarnowo Podgórne

Kamionki:
piłkarski
obóz Borussii
W Kamionkach odbył się obóz piłkarski ﬁrmowany przez szkółkę piłkarską Borussii Dortmund – BVB
Evonik Fussballschule. Lokalizacja
w Kamionkach była dużym wyróżnieniem dla wsi i gminy Kórnik,
a także dla klubu AVIA Kamionki.
Podobne obozy BVB organizuje na
całym świecie od Brazylii po Chiny.
27 sierpnia odbyło się oﬁcjalne
otwarcie obozu, w którym udział
wzięli m.in. dyrekcja szkoły, radni,
burmistrz i wiceburmistrz gminy
Kórnik oraz nowo wybrany prezes
Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej, a dawniej świetny piłkarz,
znany również z występów w klubach ligi niemieckiej, Paweł Wojtala.
83 chłopców w wieku 7–14 lat
przez pięć dni pobierało nauki techniki i zachowań w grze w duchu fair
play. Marek Gołębiewski
REKLAMA
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ŚWIĘTO PLONÓW

Papa D. i Jurki na dożynkach
Tegoroczne dożynki gminy Stęszew zorganizowane zostały w Modrzu
sław Derda z Modrza przekazali
burmistrzowi bochen chleba, a delegacja wieńcowa Modrza – wieniec
Mirosławowi Potrawiakowi -przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy. Zgodnie z obyczajem, burmistrz
poczęstował zgromadzonych chlebem wypieczonym z tegorocznego
zboża, a wieniec sołectwa Modrze
został „obtańcowany”. Weronika
Polaczek z „Modrzanek” obsypała
wszystkich ziarnami zbóż – na zdrowie i szczęście.
Potem na scenie pojawił się kabaret Jurki, a wieczorem rozpoczął
się koncert zespołu Papa D. Muzycy zagrali m.in. przeboje, takie jak
„O-La-La”, „Naj story”, czy „Monaliza”. Angażowali przy tym bardzo licznie zgromadzoną publiczność do wspólnego śpiewania, przez
co słowa znanych piosenek niosły
się po całej miejscowości. Zadowoleni i rozbawieni uczestnicy byli gotowi na ostatni punkt dożynkowego
programu, jakim była wspólna zabawa taneczna przy DJ. ŁD

Muzyczną gwiazdą dożynek był zespół Papa D.

FOT. MARTA MROWIŃSKA

Rozpoczęły się one 28 sierpnia,
w upalne popołudnie, mszą św.,
w kościele pw. Św. Idziego. Poświęcone zostały podczas niej wieńce
dożynkowe, przygotowane przez
12 sołectw oraz chleb dożynkowy.
Po mszy kolorowy korowód przy
dźwiękach Kapeli Dudziarskiej
przemaszerował na boisko, na którym odbyła się pozostała część uroczystości. Przybyłych gości powitał
burmistrz Włodzimierz Pinczak
oraz sołtys Modrza Marian Trojanowski. Obrzęd dożynkowy, tradycyjnie już przygotowały i poprowadziły „Modrzanki”. Tegoroczne
święto plonów miało dla nich szczególne znaczenie. Po pierwsze odbywało się w Modrzu – miejscowości,
z której się wywodzą, po drugie
„Modrzanki” obchodzą w tym roku
jubileusz 20-lecia działalności, za
co uhonorowane zostały przez burmistrza ogromnym koszem czerwonych róż.
Starostowie dożynek Honorata
Jankowska z Wronczyna i Broni-

„Modrzanki” obchodzą w tym roku jubileusz 20-lecia działalności.

Burmistrz Włodzimierz Pinczak poczęstował zgromadzonych chlebem wypieczonym z tegorocznego zboża.

Podziękowania za niełatwą pracę
na roli, podtrzymywanie tradycji
i szacunek do ziemi skierował w niedzielę, 4 września, wójt gminy Komorniki Jan Broda do rolników i gospodyń wiejskich podczas gminnych
Dożynek. W tegorocznym święcie
plonów, zorganizowanym w Komornikach wzięło udział wielu gości,
m.in. senator RP Piotr Florek, wiceprzewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego, Waldemar Witkowski oraz
przedstawiciele gmin partnerskich
ze Słowacji, Ukrainy, Litwy i Polski.
Wójt Jan Broda przyjął z rąk delegacji sołeckich poświęcone wcześniej podczas mszy św. dary i owoce
pracy rolników, po czym podzielił je
między zebranych gości. Tradycyjny
obrzęd dożynkowy przedstawiony
przez zespół „Poligrodzianie” jak
zawsze był ozdobą uroczystości.
Wieczorem zebrani bawili się na
koncercie Teresy Werner, która porwała publiczność do tańca. Imprezę zakończył spektakularny pokaz
laserów. Olga Karłowska

FOT. ARCHIWUM

Podziękowali za plony w Komornikach
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Tłumy na dożynkach w Dopiewie
NASZ PATRONAT

Andre, który podwójnie bisował, udowodnił, że disco polo ma się dobrze

Tłumy, mimo deszczu, ściągnęły
w tym roku do Dopiewa na ożynki.
Przyczyną był koncert Andre, który
podwójnie bisował, uświadamiając,
że disco polo ma się dobrze. Zabawę
taneczną rozkręcili Bugaje. Kolorytu wydarzeniu dodali z kolei Lusowiacy i Szczuny z Sulęcinka.
Święto Plonów, będące formą podziękowania rolnikom za trud, licznie
zaszczycili obecnością oﬁcjele: posłowie, samorządowcy, przedstawiciele
ruchu rolniczego i spółdzielczego,
nawet z Warszawy, bo SPR Agroﬁrma ze Skórzewa świętowała przy okazji 65 lat istnienia. Jej Prezes – Teresa
Kośmicka i Wiceprezes – Henryk
Stelmaszyk pełnili w związku z tym
funkcję Starostów dożynkowych.

Ludowego kolorytu
wydarzeniu dodali
Lusowiacy i Szczuny
Organizatorami wydarzenia byli:
Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie, Urząd
Gminy Dopiewo, ZUK Dopiewo,
Sołtysi i Rady Sołeckie. Warto dbać
o kulturę ludową. Organizatorzy
dziękują za wsparcie ﬁrmom: SPR
„Agroﬁrma”, ZUK Dopiewo, Marmite i Mondi. Patronat sprawował
„Nasz Głos Poznański”.

Adam
Mendrala

FOT. A. MENDRALA, B. SPYCHAŁA, M. JUSKOWIAK, Ł. MAŃCZAK

kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZ PATRONAT
Gmina Dopiewo, Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Dopiewie razem ze swoimi partnerami, chętnie
wspierają rowerzystów. Idealnym
przykładem wspólnych działań
może być VI Rajd rowerowy na koniec wakacji, w którym wzięło udział
ponad sto osób. Patronat sprawował „Nasz Głos Poznański”.
Na uczestników czekało pięć
punktów kontrolnych, ale wystarczyło odwiedzić trzy i zameldować
się na plaży w Zborowie, aby ukończyć rajd. Park Rozrywki „Rodzinka” w Skórzewie, Budynek CRK

Konarzewo, Palędzie, przy świetlicy
wiejskiej, boisko w Trzcielinie oraz
biuro dewelopera Linea w Dopiewcu – te miejsca odwiedzali rowerzyści w czasie imprezy. W każdym
z punktów czekały na uczestników
zadania, a za poprawne odpowiedzi
otrzymali upominki. Dopisała nie
tylko frekwencja, ale również pogoda. Na mecie na plaży w Zborowie
zameldowali się policjanci i zajęli
się oznakowaniem rowerów, przypominali również o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym. Z kolei deweloper Linea zatroszczył się o widoczność rowerzystów, rozdając przy
swojej siedzibie w Dopiewcu odbla-

skowe opaski, obowiązkowy gadżet
używany po zmroku.
Gmina Dopiewo posiada certyﬁkat
Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego „Gmina przyjazna
rowerzystom” i na każdym kroku
można zauważyć działania samorządu, w tym również Gminnych Ośrodków Sportu i Rekreacji, które potwierdzają słuszność przyznanej nagrody.
Wszelkie akcje chętnie wspierają również ﬁrmy mające siedziby w okolicy,
w tym deweloper Linea, posiadający biuro sprzedaży w Dopiewcu.
W ostatnią niedzielę lipca deweloper
wspólnie z autoryzowanym serwisem
„Shimano” i sklepem CCR Sport

– sklep i serwis rowerowy Poznań
przygotował akcję „Rowerowy pit
stop” przy C.H. Aurora w Dąbrówce.
W jej ramach serwisanci sprawdzili bezpłatnie rowery mieszkańców
Dąbrówki i okolic. Serwis rowerowy
przy C.H. Aurora odwiedzili również
pracownicy GOSiR Dopiewo, a zainteresowanym wręczyli mapy Gminy
Dopiewo ze szlakami rowerowymi. –
Wśród mieszkańców naszych osiedli
i ich przyjaciół nie brakuje osób aktywnych. Organizujemy dla wszystkich ciekawe wydarzenia, ale też
chętnie wspieramy inicjatywy gminy
Dopiewo, jesteśmy partnerami. Piękne tereny Dąbrówki i okolic wręcz

FOT. HUBERT MAĆKOWIAK

Dopiewski rowerowy koniec wakacji
zachęcają do uprawiania sportu na
świeżym powietrzu – mówi Adam
Wędrychowicz z ﬁrmy Linea, realizującej inwestycje Leśna Polana i Osada
Leśna w Dąbrówce.

Hubert
Maćkowiak
kontakt@naszglospoznanski.pl
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ROZMAITOŚCI

Najlepsze w Polsce
NASZ PATRONAT

Stypendia burmistrza gminy Stęszew zostały przyznane!

FOT. ŁUKASZ DUTKA

Trwa XXVI edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości „Najlepsze
w Polsce” – „The Best in Poland”
pod patronatem „Naszego Głosu Poznańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą
głosować na najlepszych usługodawców wykonujących usługi na terenie
Polski i producentów z krajów Unii
Europejskiej. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo im. Hipolita
Cegielskiego w Poznaniu. W celu

Warto się uczyć

zgłoszenia najlepszej usługi lub produktu, należy wypełnić jeden z kuponów, które będziemy zamieszczać na
łamach „Naszego Głosu Poznańskiego” i wysyłać na adres: Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Garncarska 8, 61-817 Poznań. Kandydatów można też zgłaszać za pomocą
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jesienią 2016 r.
Wśród wysyłających kupony rozlosowane zostaną nagrody. Red

Tradycją stało się już, że pod koniec
sierpnia każdego roku, burmistrz
gminy Stęszew wręcza absolwentom gminnych gimnazjów stypendia. W tym roku nie mogło być inaczej. Stypendia otrzymało 14 osób.
30 sierpnia w sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego Gminy Stęszew burmistrz Włodzimierz Pinczak powitał byłych już uczniów gimnazjum
w Strykowie i Stęszewie wraz z ich
rodzicami oraz obie panie dyrektor.
Burmistrz, witając przybyłych
gości, pogratulował absolwentom

zajmowała się domem. Na spotkaniu z burmistrzem obecne były
m.in. ich dwie prawnuczki, o których jubilaci z dumą opowiadali.
Jedna rozpoczyna bowiem studia
na kierunku psychologia kryminalistyczno-śledcza, a druga jest
uczennicą liceum. Oboje jubilaci są
nadal pełni optymizmu i życiowego
wigoru, szczególnie Pan Janyszka,
który opowiadał ciekawe historie ze
wspólnego życia oraz z czasów aktywności zawodowej, okraszając je
zabawnymi anegdotami. OZ

Spotkanie absolwentów po 51-latach od ukończenia Technikum Mechanicznego przy HCP odbyło się
11 sierpnia w poznańskiej restauracji „Tulipan”. Szkoła ta powstała
w 1962 r. Uczniami pierwszej klasy zostali pracownicy Zakładów
Cegielskiego. W 1965 r. odbyła się
pierwsza matura, którą z dopuszczonych 21 uczniów zdało 19. Tym
samym HCP wzbogacił się o 19
techników-mechaników o specjalności „Budowa silników i obróbka
skrawaniem”. I tak zegar zaczął odliczać czas… Na spotkanie przybyło
11 absolwentów.
– Minutą ciszy uczciliśmy nieżyjących już dzisiaj wykładowców
i naszych kolegów – wspomina Andrzej Stepczyński, uczestnik spotkania. – Po wypiciu lampki szam-

FOT. ARCHIWUM

W tym roku Państwo Klementyna
i Franciszek Janyszka ze Strykowa
obchodzą jubileusz 60-lecia ślubu.
Z tej okazji burmistrz gminy Stęszew
Włodzimierz Pinczak odwiedził jubilatów, przekazując list gratulacyjny,
upominek i bukiet kwiatów.
Państwo Janyszka mają córkę,
dwoje wnucząt i troje prawnucząt.
Pan Franciszek przez wiele lat pracował w spółdzielni we Wronczynie
oraz w zakładach Herbapol. Pani
Klementyna pomagała w pracach,
zbierając zioła w Herbapolu oraz

pochwalić się, w jakich szkołach
średnich rozpoczną naukę. Opowiadali również o minionych wakacjach.
– Wręczając stypendia chcemy
pokazać, że warto się uczyć, że dobry uczeń jest wzorem dla innych –
powiedział burmistrz Włodzimierz
Pinczak. – Uczniów nagradzamy
niemal od początku mojej pracy
w samorządzie. Byli stypendyści,
to obecnie dostojne grono, lekarze
i prawnicy.
ŁD

Spotkanie po 51-latach
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Jubileusz 60-lecia

bardzo dobrych wyników w nauce, rodzicom natomiast przekazał wyrazy uznania i szacunku dla
ich pracy wychowawczej. Panie
dyrektor gimnazjów dołączyły się
do gratulacji, życząc swoim byłym
już uczniom wytrwałości, zaangażowania i nieustannej aktywności
w dążeniu do zdobywania wiedzy.
Wszyscy absolwenci otrzymali z rąk
burmistrza nagrodę, list gratulacyjny oraz kwiaty.
W dalszej, mniej oﬁcjalnej części
spotkania, uczniowie mieli okazję

pana i zjedzeniu obiadu, rozpoczęły
się wspomnienia z pobytu w technikum, przygotowaniach i zdawaniu
matury, oraz dalszych losów drogi
życiowej.

Andrzej Stepczyński przygotował
prezent: świadectwo maturalne –
dyplom z latareczką zawieszoną na
popularnej smyczy, aby przyświecała
absolwentom w dalszym! Red

REKLAMA

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

REKLAMA

SERDECZNIE ZAPRASZAM
na otwarcie mojego społecznego biura poselskiego oraz biura
bezpłatnych porad prawnych „DudaPomoc
po Poznańsku” dla mieszkańców gminy Stęszew
19 września o godz. 18 przy ul. Laskowej 15 w Stęszewie.
Spotkanie będzie okazją do lepszego poznania
i osobistych rozmów.
Bartłomiej Wróblewski

informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia
Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U.2015.1774 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul.
Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy,
przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, pod przydomowy
ogródek – części działki nr 1914, obręb Stęszew (pow. 125m2, 162,5m2).
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.

TU MOGŁA BYĆ
TWOJA REKLAMA!
ZADZWOŃ
 691-895-296
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Inauguracja roku szkolnego
1 września w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański
prawie 900 pierwszoklasistów rozpoczęło swój kolejny etap edukacji
śmy model nauczania, którego podstawę stanowi rozwój szkolnictwa
zawodowego. Nie chcieliśmy produkować bezrobotnych absolwentów.
Dlatego podjęliśmy stałą współpracę z pracodawcami, umożliwiając uczniom zdobycie pożądanych
umiejętności, a ﬁrmom pozyskanie
potencjalnych pracowników. Z perspektywy przeszło dekady możemy
mówić o spektakularnym sukcesie
edukacyjnym Powiatu Poznańskiego. Jak pokazują dane statystyczne,
w kształceniu zawodowym ogromną
szansę dostrzegli sami uczniowie –
dodał wicestarosta poznański.

W uroczystościach
wzięli udział posłowie i senatorowie RP
oraz Wielkopolski
Wicekurator Oświaty
Tomasz Łubiński przedstawił
uczestnikom uroczystości także aktualne dane dotyczące szkół prowadzonych przez Powiat Poznański,
współpracy z przedsiębiorstwami
oraz remontów, jakie zostały przeprowadzone w poszczególnych
placówkach. Popołudniowe spotkanie pani minister z nauczycielami,
dyrektorami szkół, przedstawicielami rady rodziców, przedsiębiorcami współpracującymi ze szkołami
i władzami samorządowymi powiatu poznańskiego było natomiast
okazją do zadania pytań dotyczących zmian, jakie czekają w najbliższym czasie polską oświatę.
FOT. TOMASZ MORAWSKI

Przed uczniami nie tylko czas zdobywania zawodu, ale także bogata
oferta zajęć pozalekcyjnych i najróżniejszych kursów dodatkowych. Tylko od nich zależy, czy czas w szkole
ponadgimnazjalnej będzie czasem
dobrze wykorzystanym, dającym
stabilny start w dorosłym, zawodowym życiu.
Powiatowa inauguracja roku
szkolnego 2016/2017 odbyła się
w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.
W tegorocznej uroczystości uczestniczyła Teresa Wargocka, sekretarz
stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej, która przybyła na zaproszenie starosty poznańskiego
Jana Grabkowskiego. Minister miała okazję do zapoznania się z ofertą
kształcenia zawodowego m.in. podczas prezentacji modelu edukacji
zawodowej realizowanej w systemie
dualnym, przygotowanej przez swarzędzką Jedynkę.
Ponadto w uroczystościach wzięli udział posłowie i senatorowie RP
oraz Wielkopolski Wicekurator
Oświaty.
Gości przybyłych na powiatową
inaugurację roku szkolnego przywitał wicestarosta poznański, Tomasz
Łubiński.
– To dla mnie prawdziwy zaszczyt
i przyjemność móc powitać państwa
właśnie tutaj, w budynku Zespołu
Szkół nr 1 w Swarzędzu. To sztandarowa placówka edukacyjna Powiatu Poznańskiego. W jej budowę
włożyliśmy sporo starań, ciągle sporo inwestujemy w jej rozwój. Dzięki
znacznym środkom ﬁnansowym,
przekazywanym przez powiat, jest
nie tylko nowoczesna i wspaniale
wyposażona, ale także, ze względu
na nowatorskie rozwiązania dydaktyczno-organizacyjne, doskonale
odpowiada na edukacyjne potrzeby
naszego regionu – mówił Tomasz
Łubiński.
– Kilkanaście lat temu stworzyli-

Tomasz
Sikorski
redakcja@naszglospoznanski.pl

Dzień przed rozpoczęciem roku
szkolnego, Teresa Wargocka, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej wizytowała Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci niewidomych im. Synów
Pułku w Owińskach.
W roli gospodarzy wystąpili dyrektor ośrodka Maria Tomaszewska
oraz wicestarosta poznański Tomasz Łubiński.
– Cieszymy się, że pani minister
do nas przyjechała i że możemy jej
zaprezentować naszą placówkę,
która w powszechnej opinii uchodzi
za wyjątkową w skali kraju – mówił
Tomasz Łubiński.
W trakcie wizyty sekretarz
stanu w Ministerstwie Edukacji

FOT. TOMASZ MORAWSKI

Sekretarz stanu z wizytą w Owińskach
Narodowej miała okazję zobaczyć jedyną w Polsce Pracownię
Dźwięków oraz Muzeum Tyflologiczne, gdzie znajdują się wyjątkowe mapy dla osób niewidomych. Zwiedziła także unikatowy
w skali europejskiej Park Orientacji Przestrzennej.
Nie zabrakło także spotkania
z uczniami oraz nauczycielami.
– Uczniowie lubią szkołę. Zwłaszcza wtedy, gdy jest ona interesującą.
Taką szkołę, gdzie czują się akceptowani, gdzie jest odpowiedni klimat
i dobra zabawa. Placówki takie jak
ta w Owińskach na pewno spełniają
wszystkie te kryteria – stwierdziła
Teresa Wargocka.
Tomasz Sikorski
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Muzyka z Kórnika
Była to już 12. edycja tego coraz bardziej popularnego letniego cyklu wydarzeń muzycznych
nych sponsorów: prezes zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie Kazimierz
Grzesiak oraz burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski. Dziękowano także
za wkład organizacyjny pracownikom
Arboretum, Biblioteki Kórnickiej
PAN, KCRiS „Oaza” i Stowarzyszeniu Teatralnemu Legion.
Jak wynika z deklaracji sponsorów, kolejna edycja festiwalu – trzynasta – odbędzie się latem przyszłego roku. Wielu widzów już dziś liczy
dni do lata a.d. 2017 i kolejnego
Letniego Festiwalu „Muzyka z Kórnika”.

go „Królowie Baroku i Klasycyzmu”.
7 sierpnia przyszedł czas na komedię
del’arte „Sąsiadka”. Szlagiery musicalowe oklaskiwała publiczność
szóstego przedstawienia. Ostatni
koncert w Arboretum to hołd dla
Eugeniusza Bodo i jego epoki, czyli
przeboje lat dwudziestolecia międzywojennego. Finałowe, multimedialne połączenie muzyki, archiwalnych
recytacji i graﬁki poświęcone zostało urodzonej w Kórniku noblistce.
Awangardowy projekt „Fortuna
plays Szymborska” przedstawiony
został w sali KCRiS „Oaza”.
Podczas ostatniego koncertu podziękowano także instytucjom, które
przyczyniły się do sukcesu festiwalu.
Kwiaty z rąk Białej Damy 2016 Malwiny Bartkowiak i ukłony dyrektora
przyjęli więc przedstawiciele głów-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

W tym roku widzowie mogli uczestniczyć w siedmiu przedstawieniach
w Arboretum Kórnickim i jednym multimedialnym wydarzeniu
w KCRiS „Oaza”. Dyrektor festiwalu Tomasz Raczkiewicz przygotował
różnorodny program. Pierwszy koncert, który odbył się 3 lipca, oparty
został na klasycznym balecie Piotra
Czajkowskiego „Dziadek do Orzechów”. Tydzień później przyszedł
czas na klimaty operowe. Trzecia odsłona festiwalowa to nawiązania do
szlagierów ﬁlmowych związanych
z obrazami powstałymi w polskim
Hollywood, czyli w Łodzi. Pierwszą
połowę programu zamknął występ
Berberys Klezmer Bands z folklorem
żydowskim. Daleko w czasie w poszukiwaniu repertuaru cofnęli się artyści piątego koncertu zatytułowane-

Łukasz
Grzegorowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

wa wybranych obiektów z kolekcji
szachowej znajdującej się w Bibliotece Kórnickiej PAN. Zgromadził
ją Tassilo von Heydebrand und der
Lasa (1818-1899), prawnik, dyplomata i miłośnik szachów. Po II
wojnie światowej kolekcja, licząca
ponad 3000 dzieł o tematyce szachowej, pochodzących z różnych
stron świata, traﬁła z zamku rodziny von Heydebrand w Osiecznej do
Kórnika. Podczas wystawy została
pokazana niewielka cześć tej niezwykłej kolekcji, a towarzyszyła jej
prezentacja jedynego zachowanego egzemplarza drugiego wydania
poematu Jana Kochanowskiego
„Szachy” z lat 1562-1566. Uzupełnieniem wystawy były szachownice
pochodzące z prywatnych kolekcji.
Wystawę przygotowały Małgorza-

ta Potocka i Joanna Sobiegraj we
współpracy z innymi pracownikami
BK PAN.
Dopełnieniem dnia był turniej
szachowy „Złote Pióro Jana Kochanowskiego” o puchar burmistrza miasta i gminy Kórnik Jerzego Lechnerowskiego, który odbył
się w KCRiS „OAZA”. Po turnieju
głównym nastąpił półﬁnał rozegrany przy pomocy szachów ogrodowych na planszach o wymiarach
3m x 3m. W ﬁnale zagrali: Tomasz
Kałużny oraz – jak się okazało zwycięzca – Jerzy Kot, a areną zmagań
była plansza o wymiarach 8mx8m,
wykorzystana wcześniej podczas
przedstawienia w Arboretum. Turniej przeprowadził Jakub Zgarda
przy nieodzownej pomocy Ryszarda
Bartkowiaka. Łukasz Grzegorowski

Zaakcentowaniem tego czym jest
dla kultury polskiej Biblioteka Kórnicka PAN była sesja naukowa zorganizowana 5 września na Zamku
Kórnickim z okazji 190. rocznicy
istnienia biblioteki oraz 220. rocznicy urodzin Adama Tytusa hr.
Działyńskiego. Przy tej znamienitej okazji otwarto również wystawę
zatytułowaną „Moje życie z książką. Hrabia Adam Tytus Działyński
i jego biblioteka w Kórniku”.
Sesję otwarł dyrektor BK PAN
prof. dr hab. Tomasz Jasiński.
W swoim wystąpieniu zawarł informacje na temat bieżącej działalności biblioteki, w tym o inwestycjach
tak niezbędnych murom i archiwom
zamkowym. Zaznaczył, że forma korzystania z przebogatych kórnickich
zasobów zmieniła się. Coraz mniej
popularna, choć nadal gościnna jest
zamkowa czytelnia, ale statystyki
obrazujące udostępnianie zbiorów
w formie elektronicznej dowodzą,
że BK PAN jest nadal jednym z najcenniejszych źródeł archiwalnych
w kraju i na świecie. Prof. Jasiński
zapowiedział także, że tegoroczne
obchody są pierwszym elementem
przygotowań do jubileuszu 200-lecia Biblioteki oraz że każdego roku
aż do 2026 możemy spodziewać się
wydarzeń tego typu.
Pierwszym prelegentem sesji był
prof. dr hab. Przemysław Matusik,
który w wykładzie zatytułowanym
„Wielkie Księstwo Poznańskie
w erze pojednania 1815–1830” zobrazował historyczne realia towarzyszące narodzinom biblioteki i działalności jej założyciela. Prof. UAM
dr hab. Jacek Kowalski przedstawił
referat zatytułowany „Tytus Działyński a artystyczne horyzonty miasta Kórnika”, w którym opowiedział
o patronacie hrabiego nad twórcami oraz o znaczącej spuściźnie
jaka dzięki Działyńskim pozostała
w Kórniku. Magdalena Marcinkowska opowiedziała o bibliotece, którą
w Konarzewie zebrał hrabia Ksawe-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

W Kórniku 27 sierpnia wyreżyserowany został przez członków Stowarzyszenia Teatralnego Legion jako
dzień poświęcony szachom. Chętni
zobaczyli przygotowane z rozmachem plenerowe przedstawienie
oparte na poemacie „Szachy” Jana
Kochanowskiego, wystawę złożoną
z wybranych elementów bogatej kolekcji szachowej ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN oraz kibicowali
uczestnikom zmagań szachowych
w KCRiS „Oaza”.
Miejsce znane z wielu wydarzeń
kulturalnych – polana pod czarną
sosną w Kórnickim Arboretum –
było tym razem sceną „krotochwilnej wojny” na olbrzymiej szachownicy. Koronowane głowy, muzy,
wysłannicy Temidy, Fortuna, nimfy, fauny oraz błaźni towarzyszyły
niezwykłej partii szachów opartej
na renesansowym tekście Jana Kochanowskiego. Co ciekawe, barwna
intryga rozstrzygała się w rytm posunięć, które zostały dokładnie odwzorowane z dzieła mistrza z Czarnolasu.
Aktorzy we wspaniałych strojach
doskonale poradzili sobie nie tylko
z przesuwaniem pięknych, dwumetrowych ﬁgur, ale także z trudnym,
archaicznym tekstem i wspaniałą
choreograﬁą. Adaptacja tekstów
i reżyseria to zasługa Anny Łazuki-Witek. Konsultantem dramaturgicznym był Roman Kordziński. Za
aranżację sceniczną, kostiumy i reżyserię odpowiadała Maria Romana
Gierczyńska. Oprawa muzyczna to
zasługa Macieja Nowaka, natomiast
taneczna Beaty Pelc-Nowak. Układ
szachów odtworzył Jakub Zgarda.
Nagłośnieniem i oświetleniem kierował Michał Jędrzejczak. Koordynatorem całości była Halina Buda.
Premierowa partia w Kórniku
została rozegrana przez zespół
Legionu perfekcyjnie, następna
natomiast… (a gdzież by indziej?)
w Czarnolesie.
Wydarzeniu towarzyszyła wysta-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Legion rozegrał partę szachów 190 lat biblioteki

ry Działyński – ojciec Tytusa. Stała
się ona zaczątkiem swojej kórnickiej
następczyni. O kulisach przeniesienia rodzinnego księgozbioru Działyńskich do Kórnika, datowaniu
narodzin tutejszej biblioteki i występujących w tym temacie różnicach
poglądów mówiła Edyta Bątkiewicz.
Wystawa przygotowana przez Monikę Małecką, otwarta uroczyście
podczas sesji, przedstawia wiele
ciekawych rękopisów i książek ze
zbiorów Biblioteki Kórnickiej, które
związane są z początkami placówki
oraz kształtowaniem się jej w pierwszym okresie istnienia. Ekspozycję obejrzeć można w sali czarnej
Zamku do 30 listopada. Dodatkowo
odbędzie się specjalne oprowadzanie po wystawie – 19 i 26 września
od godziny 10:00 (wstęp wolny).
Natomiast 15 września o godz. 17
w Pałacu Działyńskich na Starym
Rynku 78/79 w Poznaniu odbędzie
się uroczyste otwarcie wystawy najcenniejszych zbiorów francuskich
i tureckich należących do BK PAN.
Zapraszamy! ŁG
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„Będą zmiany...”
Zenona Laskowika

Jeden z najciekawszych tekściarzy,
znakomity basista i wokalista karierę muzyczną zaczynał na początku
lat ’80 z zespołem Klaus Mittfoch.
Jego jedyny album stał się wydarzeniem i do dziś należy do najważniejszych płyt w historii polskiego rocka
i nowej fali. Czytelnicy magazynu
„Tylko Rock” uznali go nawet za album dekady. To z tej płyty pochodzą
takie utwory, jak „Strzeż się tych
miejsc”, „Ewolucja rewolucja i ja”.
Od 1984 Lech Janerka prowadzi
karierę solową. Wykreował takie
przeboje, jak „Konstytucje”, „Niewalczyk”, „Jezu jak się cieszę”, czy popularny 10 lat temu „Rower”. To nie
przeboje, lecz wartościowe albumy są
jednak wizytówką artysty. Nagrywa je
rzadko, a każda płyta jest dopracowana w najmniejszym szczególe.

Zdobądź bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy jedno podwójne zaproszenie. Jak je zdobyć? Szukajcie
na naszglospoznanski.pl.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Równie rzadko można go zobaczyć na scenie. Tym bardziej warto
skorzystać z okazji i wybrać się na
koncert do Centrum Kultury Przeźmierowo. Odbędzie się on w niedzielę, 25 września o godz. 18.

Jarek
Krawczyk
redakcja@naszglospoznanski.pl

W Stęszewie, w kościele pw. Świętej
Trójcy, w sobotę (3 września) odbył
się koncert Kupiński Guitar Duo
w ramach festiwalu Akademii Gitary. Współorganizatorem wydarzenia
był Urząd Miejski Gminy Stęszew.
Najpierw wystąpił 9-letni Filip
Furmańczyk, uczeń POSM w klasie
gitary Piotra Kosmowskiego. Gra
od 6 roku życia. Został nagrodzony
gromkimi brawami. Potem zaprezentowały się gwiazdy: Ewa Jabłczyńska i Dariusz Kupiński. To duet
gitarowy, łączący pasję, wyjątkową
muzykalność oraz technikę gry na
najwyższym poziomie. Niebywała
głębia interpretacji, jakość dźwięku,
ﬁnezja oraz wysublimowane aran-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Kupiński Guitar Duo w Stęszewie

żacje sprawiły, że Kupiński Guitar
Duo to dziś jeden z najbardziej docenianych duetów gitarowych.
Występowali z recitalami w większości krajów Europy, USA, Mek-

syku i Chinach. Wyjątkowa energia
i wirtuozeria gry sprawiają, że koncerty duetu są dla audytorium bogatym doświadczeniem. To wejście
w świat ﬁnezyjnych muzycznych
niuansów, pobudzających różnorodne emocje i zachwycających
swoim pięknem.
W 2011 roku nakładem wydawnictwa QBK ukazał się ich debiutancki album „Spanish Music”
z muzyką I. Albéniza, E. Granadosa, M. de Falli. Ich najnowsza płyta
CD „Recital” (2016) zawiera głównie autorskie aranżacje utworów F.
Chopina, G. Rossiniego, A. Piazzolli, E. Granadosa oraz G. Gershwina.
Red

Zdobądź bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy dwa podwójne zaproszenia na występ Zenona
Laskowika. Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

NASZ PATRONAT Choć jego twórczość nigdy nie była
kierowana do masowego słuchacza, kilka jego piosenek wdarła
się do kanonu największych polskich przebojów. Lech Janerka
wystąpi w Centrum Kultury Przeźmierowo

„Będą zmiany...” to nowy program
Zenona Laskowika i Kabareciarni.
Zobaczyć go będzie można 25 września o godz. 19 w Teatrze Muzycznym
w Poznaniu. Występują: Zenon Laskowik, Jacek Fedorowicz, Adrianna
Biedrzyńska, Grzegorz Tomczak,
Jacek Skrzypczak, Krzysztof Schoen
i zespół muzyczny Telemenele. Spektakl organizuje Agencja Artystyczna
AKRAT. Bilety: kasa Teatru Muzycznego, CIM, www.bilety24.pl. Red

Zlot Fanów
Eweliny Lisowskiej
IV Oﬁcjalny Zlot Fanów Eweliny
Lisowskiej odbędzie się 24 września w poznańskim klubie U Bazyla (ul. Norwida 18a). W programie
przewidziano atrakcje takie jak:
koncert akustyczny piosenkarki,
zdjęcia i autografy, nagrody, słodki
poczęstunek tortem, czy warsztaty
wokalno-taneczno-artystyczne. Być
może tym razem Ewelina Lisowska
zaśpiewa coś z zapowiadanej nowej
płyty? MK

Mamy bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy dwa pojedyncze bilety
i jedno rodzinne zaproszenie
(rodzic plus dziecko do lat 12.
Szukajcie na www.naszglospoznanski.pl .

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Lech Janerka
w Przeźmierowie

AKTUALNOŚCI I KONKURSY  WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Pożegnanie
z Golęcinem

Czas na inaugurację
NASZ PATRONAT 24 września (godz. 17) kibice w Tarnowie
Podgórnym będą świadkami powrotu po siedmiu latach
koszykówki na poziomie centralnym. Beniaminek II ligi Tarnovia
Basket rozpoczyna sezon od meczu z Politechniką Gdańsk

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

W maju przy wypełnionych trybunach Tarnovia Basket, nad którą
patronat sprawuje „NGP”, wywalczyła upragniony i wyczekiwany od
kilku lat awans do drugiej ligi. Teraz
przed zawodnikami jeszcze większe
wyzwanie – pokazać się z jak najlepszej strony na tle ogranych i doświadczonych drużyn.
Ze składu, który wywalczył awans
pozostało w Tarnovii Basket 11 zawodników. Nowymi twarzami są
Bartłomiej Pawlak i Michał Skrzypek. To młodzi gracze, którzy w Tarnowie Podgórnym mają szansę zaistnieć na poważnie w seniorskiej
koszykówce. Na ławce Tarnovii
w oﬁcjalnym meczu zadebiutują trenerzy Tomasz Eichert i Paweł Marchelek, dla których również będzie
to pierwsza trenerska styczność
z koszykówką na tym poziomie.
Do czasu zamknięcia tego wydania gazety Tarnovia Basket rozegrała
dwa sparingi, pokonując rywala ze
swojej grupy Biofarm Basket Poznań
(85:62) oraz przegrywając RAWAG
Rawią Rawicz (64:67), również grającą na poziomie drugiej ligi. Drużynę będzie można zobaczyć wkrótce
w Turnieju o Puchar im. Eugeniusza
Kijowskiego, który zostanie rozegrany 17 i 18 września w Poznaniu.

NASZ PATRONAT

Celem Tarnovii Basket na debiutancki sezon jest faza play-off, czyli
znalezienie się w najlepszej ósemce
grupy A II ligi po rundzie zasadniczej. To bardzo ambitne zadanie postawione zostało grupie stosunkowo
młodych zawodników, z których
cześć już od kilku lat gra w Tarnowie
Podgórnym. Pierwszy rywal, drużyna Politechniki Gdańsk w zeszłym
sezonie rundę zasadniczą zakończyła
na 4. miejscu, ale w pierwszej rundzie
play-off odpadła z Decką Pelplin.
Szykuje się zatem spore wyzwanie
dla miejscowych zawodników.
Wstęp na mecz w hali OSIR (ul.
Nowa 15, Tarnowo Podgórne) jest wolny. Początek o 17. Więcej o drużynie na
facebook.com/tarnoviabasket . SD

Trenuj koszykówkę
Tarnovia Basket zaprasza
dzieci i młodzież treningi,
które odbywają się:
• dzieci z kl. 1-3: w Przeźmierowie (pon. 16 i śr. 15.30),
Lusowie (pt. 16.05) i Tarnowie
Podgórnym;
• chłopcy z kl. 4-6: w Lusowie (wt. 16.05 i czw. 16.05)
i w Tarnowie (pon.16.30 i czw.
16.30)
• chłopcy gimnazjów i szkół
średnich: w Przeźmierowie,
wt. 17. i pt. 17.15.
Zapisy: tel. 664 5467 818, mail:
tarnovia.basket@gmail.com.

18 września żużlowcy Betardu
Sparty Wrocław, nad którymi patronat sprawuje ‘Nasz Głos Poznański” pojadą ostatni ligowy mecz na
poznańskim torze. Prawdopodobnie będzie to spotkanie o 3. miejsce,
a rywalem będzie ekantor.pl Falubaz Zielona Góra lub KS Get Well
Toruń (wydanie to drukowane było
przed ostatnimi rozstrzygnięciami.
Mimo trudnego początku w postaci porażki z Falubazem 44:46 i wywalczonego rzutem na taśmę remisu
ze Stalą Gorzów, Spartanie z biegiem
czasu spasowali się z torem przy ulicy Warmińskiej 1 i w pokonanym
polu pozostawili kolejnych pięciu
rywali w rundzie zasadniczej, co wydatnie przyczyniło się do awansu do
fazy play-off. W niej w pierwszym
półﬁnałowym starciu ulegli wysoko
gorzowskiej Stali 29:49, ale częściowo wpływ na to miały niekorzystne
warunki atmosferyczne panujące

w Poznaniu w poprzednią niedzielę. Wrocławianie wciąż jednak mają
szanse na medal Drużynowych Mistrzostw Polski i 18 września mogą
zrobić ku niemu duży krok, a jednocześnie miłym akcentem pożegnać
się z wielkopolską publicznością.
Dla Betard Sparty były to drugi
medal z rzędu i świetny prognostyk
przed powrotem na Stadion Olimpijski we Wrocławiu.

Mamy bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy 4 pojedyncze bilety na
to spotkanie. Jak je zdobyć?
Szukajcie na www.naszglospoznanski.pl.

Alan
Wójtowicz
kontakt@naszglospoznanski.pl

FOT. STANISŁAW SOWA
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ME w Plewiskach
Stadion GOSiR Komorniki w Plewiskach to jedna z trzech aren zbliżającego się turnieju eliminacyjnego
do mistrzostw Europy kobiet U-19.
Od 15 do 20 września właśnie w Plewiskach oraz Wronkach i Grodzisku Wielkopolskim wystąpią cztery
drużyny walczące o awans do Elite
Round: Polska, Armenia, Norwegia
i Rumunia.

W Plewiskach zagrają Polska, Armenia i Norwegia
Stadion w Plewiskach nie po raz
pierwszy gości reprezentację Polski,
bo w niedalekiej przeszłości grali
tutaj także młodzi polscy piłkarze.
Teraz przyszedł czas na piłkarki.
Już w pierwszym dniu wielkopolskiego turnieju w Plewiskach odbędzie
się mecz Norwegii i Armenii (czwartek, 15 września, godz. 16). Dwa dni
później zagrają Polki, a ich rywalkami
będzie faworyzowana Norwegia (sobota, 17 września, godz. 16).
– Bardzo się cieszymy, że gramy ten turniej w Wielkopolsce. Co
prawda, naszą bazą będą Wronki,
gdzie już wcześniej byliśmy na zgrupowaniu i stworzono nam znako-

mite warunki do treningu, a teraz
rozegramy tu dwa pojedynki, to
jednak z radością zagramy w Plewiskach. Chcemy, aby naszą grę zobaczyli także inni kibice, szczególnie ci z okolic Poznania. Jesteśmy
optymalnie przygotowani do tego
turnieju i z dużą wiarą przystąpimy
do rywalizacji z mocnymi rywalami.
Oby nas tylko omijały kontuzje – powiedział Marcin Kasprowicz, trener
reprezentacji Polski kobiet U-19.
Wielkopolski turniej eliminacyjny do mistrzostw Europy wyłoni
dwie najlepsze drużyny, które awansują do następnej rundy czyli Elite
Round. Ta faza eliminacji do ME
odbędzie się w pierwszej dekadzie
kwietnia 2017 roku. OK

Program
• 15 września (godz. 16.00):
Polska – Rumunia (Wronki),
Norwegia – Armenia (Plewiska)
• 17 września (godz. 16.00):
Polska – Norwegia (Plewiska),
Rumunia – Armenia (Grodzisk
Wlkp.)
• 20 września (godz. 14.00):
Polska – Armenia (Wronki),
Rumunia – Norwegia (Grodzisk
Wlkp.)

Komorniki:
pobiegną
razem
Po raz drugi Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Komornikach
jest współorganizatorem rodzinnej
imprezy biegowej skierowanej dla
najmłodszych. Zapraszamy dzieci
z przedszkoli wraz z całymi rodzinami 18 września od g. 10 na stadion
przy ul. Jeziornej 3. Koncepcja biegu
polega na wspólnym starcie dziecka
i rodzica, a po wspólnych kilkudziesięciu metrach rodzic dalej biegnie
lub maszeruje dystans ok. 2 km. Po
biegu przedszkolaki wezmą udział
w licznych konkurencjach i testach
sprawnościowych. Każdy maluch,
który ukończy bieg i testy sportowca
otrzyma medal i upominki. Przewidziane są także rywalizacje przedszkoli z gminy Komorniki. Placówki
reprezentowane przez najliczniejszą
grupę uczestników (dzieci wraz z rodzicami) otrzymają czeki pieniężne
na zakup sprzętu sportowego. Akcja rekreacyjna „Biegnijmy Razem”
oraz piknik sportowy połączona będzie z piknikiem rodzinnym „Szczęśliwym być i w zdrowiu żyć” organizowanym przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. OK
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FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Cztery medale UKS Mróz Jedynka Kórnik w górskich
mistrzostwach Polski

W lipcu i sierpniu, w kórnickiej
„Oazie”, zorganizowane były półkolonie dla dzieci w wieku 7-14
lat oraz wakacje w Oaza Kids dla
maluchów do 7 roku życia. Tegoroczne wakacje były rekordowe pod
względem frekwencji uczestników
oazowego wypoczynku. Na sześciu turnusach półkolonii i pięciu
Wakacyjnego Klubu Oaza Kids aktywny wypoczynek spędziło ponad
300 uczestników. Był to wspaniały
czas, który obﬁtował w wiele atrakcji: codzienna nauka i doskonalenie
pływania, zabawy i gry sportowe,
mini-golf i kule wodne, ekranizacja
ﬁlmów na dużym ekranie oraz po

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Wakacje w Oazie

Forma kolarzy
Doskonałą formę w drugiej części
sezonu potwierdzają zawodniczki
i zawodnicy z Kórnika. W miejscowości Wysowa Zdrój, w górskich
szosowych mistrzostwach Polski
zdobyli aż 4 medale. W kategorii
elita kobiet zwyciężyła olimpijka
z Pekinu Paulina Brzeźna, minimalnie wygrywając z Alicją Ratajczak. Świetną formę zaprezentowała również Nikol Płosaj – 5 miejsce.
Obydwie wymienione kórniczanki
ustrzeliły dublet w kategorii do
lat 23, zdobywając kolejno złoty
i srebrny medal. Swój życiowy wynik w wyścigu juniorek młodszych
(15–16 lat) osiągnęła kórniczanka
Natalia Szymczak, która wywalczyła brązowy medal. Druga z kórniczanek Gracjana Radzicka była
16. Bardzo bliski zdobycia swojego
kolejnego medalu był w wyścigu juniorów Wojciech Bystrzycki, który
najpierw swoimi odważnymi akcjami podzielił peleton na małe grupki,
następnie przegrał brązowy medal
o błysk szprychy, zajmując miejsce
tuż za podium. Doskonale w wyścigu juniorów wypadł drugi z re-

15
raz pierwszy w tym roku i z pewnością nie ostatni na turnusach
półkolonijnych – zajęcia z robotyki,
budzące ogromne zainteresowanie
i entuzjazm uczestników. AŁ

ActivusRun w Szreniawie

Natalia Szymczak wywalczyła brązowy medal.
prezentantów grupy Mróz Kórnik
Janek Łamaszewski, najmłodszy
w stawce ponad stu zawodników,
który ukończył rywalizację na 12
miejscu. W wyścigu juniorek, również wysoki poziom zaprezentowała
młodziutka Joanna Golec, która zajęła 7 miejsce. Karolina Przybylak
była 20. Efektem świetnej postawy
naszych zawodników jest powołanie trzech reprezentantów Kórnika
na zbliżające się szosowe mistrzo-

stwa Europy (14–18 września)
w Plumelec-Morbihan we Francji.
Wcześniej jednak Wojciech Bystrzycki weźmie udział z kadrą Polski w jednym z najpoważniejszych
wyścigów etapowych dla juniorów
we włoskim Giro Della Lunigiana.
Natomiast Ratajczak i Płosaj wraz
z kadrą narodową kobiet w siedmioetapowym Tour International
de l’Ardeche we Francji.
Paweł Marciniak

NASZ PATRONAT
23 października w Szreniawie (gm.
Komorniki) odbędzie się czwarta
edycja biegu ActivusRun. Przygotowane są dwie trasy, 5 i 10 km.
W poprzednich edycjach brali
udział m.in. Sławomir Marszałek –
ultramaratończyk, dr AWF Poznań
oraz Tomasz Chawawko – rekordzista świata w biegu 6-ciogodzinnym.
W 3. edycji miejsce na podium zaliczył Jacek Mezo Mejer, co udowad-

nia, że na linię startu traﬁają nie
tylko dobrzy biegacze, ale również
lokalni celebryci.
ActivusRun to bieg przełajowy,
uczestnicy mogą liczyć na wzrost
endorﬁn spowodowany urokami
krajobrazu. Na miejscu do dyspozycji zwiedzających będzie czekało
Muzeum Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego. Organizator
przygotował bogate pakiety oraz
profesjonalną obsługę cateringową.
MK

SPORT
FOT. MATEUSZ DEMBOWIAK
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Reiss o Akademii i Lechu
NASZ PATRONAT Gdy kończył karierę, otworzył własną szkółkę piłkarską. Wtedy jeszcze nie
spodziewał się, że w ciągu pięciu lat dołączy do niej ponad 5000 zawodników w wieku od 4 do 14 lat
Stworzone struktury reprezentacyjne i ciągłość szkolenia sprawiły, że
Akademia Piłkarska Reissa, której
partnerem medialnym jest „Nasz
Głos Poznański”, zajmuje ważną pozycję na piłkarskiej mapie, odnosząc
wiele sukcesów w kraju i za granicą.
Teraz Piotr Reiss chce zachęcić do
uprawiania piłki dziewczynki, dla których powstaje specjalna drużyna oraz
program szkolenia. Poniżej rozmowa
z byłym piłkarzem Lecha Poznań.
Każdy, kto interesuje się piłką nożną wie kim jest Piotr Reiss i czego
dokonał. Zaraz po zakończeniu
piłkarskiej kariery, otworzyłeś własny klub. Jak to jest być patronem
coraz to dynamiczniej rozwijającej
się szkółki?
— Dla byłego piłkarza nie ma nic
lepszego, jak możliwość przekładania swojej pasji na młodsze pokolenia. Przede wszystkim chcę, aby
Akademia, w kontekście nie zawsze
odpowiednich zajęć sportowych,
w szkołach czy przedszkolach, zadbała o ogólny rozwój najmłodszych, co
REKLAMA

przełoży się na ich zdrowie w przyszłości. Co interesujące, w samym
Poznaniu jesteśmy największym młodzieżowym klubem. Na obecną chwilę
w całej Akademii zatrudniamy 298
trenerów i posiadamy aż 349 drużyn.
Trenujemy w prawie 20 lokalizacjach,
w powiecie poznańskim i 30 w Wielkopolsce, m.in. w takich jak: Arena,
Piątkowo, Rataje, Naramowice, Malta-Polanka, Marcelin, Ogrody-Jeżyce,
Luboń, Baranowo czy Rokietnica.
Zapał podopiecznych jak i całej kadry
Akademii niewątpliwie motywuje do
dalszego działania. Podczas tegorocznych jesiennych naborów, otwieramy
nową drużynę dedykowaną wyłącznie
dla dziewcząt. Warto zaznaczyć, że
nasze dwie wychowanki grają już
w reprezentacji Polski U15.
Kto może dołączyć do Akademii?
— W Akademii szkolimy zarówno chłopców, jak i dziewczynki
w różnych kategoriach wiekowych.
Zaczynając od 4-latków, a kończąc
na drużynach seniorskich. Poza treningami, wszyscy podopieczni uczą

się nie tylko obycia z piłką, ale przede
wszystkim szacunku do rywala i zasad
gry fair play. Do tego jeździmy na
obozy, na których uczymy samodzielności i pracy w grupie. Myślę, że właśnie te wartości stanowią fundament
dla przyszłych reprezentantów kraju.
Dla tysięcy fanów jesteś legendarnym kapitanem Lecha. Jak
oceniasz obecną sytuację w klubie
i czy wracasz myślami do twojej
przygody w Kolejorzu?
— Jako rodowity poznaniak kibicowałem niebiesko-białym już od
dziecka, więc gra dla Lecha była dla
mnie spełnieniem marzeń. Jednak
czasy się zmieniają, zawodnik chyba
już nie czuje związku emocjonalnego z klubem, który daje mu szanse
rozwoju. W kwestii kibicowskich
bardzo trudno mi o tym mówić,
ale relacje klubu z kibicami nie są
najlepsze. Myślę, że nie do końca są
poważnie traktowani, co widać po
frekwencji. Mam nadzieję, że ostatnie
zwycięstwo z Piastem Gliwice, stanie
się momentem przełomowym, który

pozwoli wrócić drużynie na właściwe
tory. Jedyne, w czym obecnie ja mogę
pomóc i moja Akademia, to poszukiwanie nowych talentów piłkarskich
przy jednoczesnym dbaniu o ich
nieustanny rozwój. Bo wbrew pozorom wychowanków, którzy od dziecka
grali w Lechu przechodząc wszystkie
szczeble szkolenia jest nadal niewielu.
W swoich wywiadach często wspominasz o systemie szkoleniowym
Akademii. To on wyróżnia klub na
tle innych szkółek?
— Jest kilka przemyślanych elementów szkolenia, które przynoszą efekt.
Przede wszystkim brak selekcji, czyli
każdy może trenować w Akademii,
a dla bardziej utalentowanych
stworzyliśmy struktury reprezentacyjne. Dzięki nim trenują z kolegą
o zbliżonych umiejętnościach szybciej
się rozwijając. Poza metodologią
szkolenia, którą zawarliśmy w specjalnym opracowaniu, dbamy o rozwój
kadry organizując regularne szkolenia i konferencje. Kolejny aspekt to
unikatowy system rozgrywek. To co

obecnie wdraża PZPN my już realizujemy na własnych rozmiarach bramek
od 4 lat. Adepci poza uczestnictwem
w treningach, biorą również udział
w turniejach, takich jak Reiss Cup
czy rozgrywkach w ramach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich.
Myślę, że to idealne miejsce dla
wszystkich pasjonatów piłki nożnej,
którzy marzą o piłkarskiej karierze –
w końcu jesteśmy mistrzami Wielkopolski w roczniku 2002 i 2007!

rozmawiał
Tomasz Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

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!

