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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Zaśpiewa ChylińskaZaśpiewa Chylińska
Przeboje Agnieszki Chylińskiej będzie można 
Przeboje Agnieszki Chylińskiej będzie można 

posłuchać na Dniach Gminy Dopiewo oraz na 
posłuchać na Dniach Gminy Dopiewo oraz na 

Grodziskim Piwobraniu. Więcej naGrodziskim Piwobraniu. Więcej na STR. 7 / 16STR. 7 / 16
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Przejazdom kolejowym grozi komunikacyjny paraliż 

Kalendarium

12 / 14 czerwca
PONIEDZIAŁEK / ŚRODA
• III edycja Festiwalu Młode-
go Jazzu – inicjatywy, która 
zrodziła się z potrzeby zwró-
cenia uwagi na wysoki poziom 
artystyczny i wyjątkowe kreacje 
twórcze młodych, poznańskich 
artystów czerpiących inspirację 
z muzyki jazzowej i gatunków 
pokrewnych. Wstęp na wszyst-
kie koncerty jest wolny. 

16 czerwca
PIĄTEK
• Tylko do piątku można oglądać 
wystawę z cyklu: „Artyści Gmi-
ny Komorniki”, towarzyszącą 
obchodom XXIV Dni Gminy 
Komorniki . Kuratorem jej jest 
artysta plastyk Julia Kaczmar-
czyk-Piotrowska. Ekspozycję 
można podziwiać w Sali „Piwni-
ca” Gminnego Ośrodka Kultury 
w Komornikach (rezerwacja pod 
nr. tel. 61-8107-449.

23 czerwca
PIĄTEK
• Jedna z najciekawszych 
amerykańskich jazz-soulowych 
pianistek i wokalistek, zdobyw-
czyni Grammy Award for Jazz 
Performance, Karen Edwards 
wystąpi w Tarnowie Podgórnym. 
Wokalistce towarzyszyć będą 
znakomici instrumentaliści: 
Zbigniew Wrombel (kontrabas), 
Adam Wendt (saksofon) i Józef 
Eliasz (perkusja). Zapraszamy 
o godz. 19 do Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym. Bilety 
w cenie 20 zł w miejscu imprezy, 
w siedzibie GOK „SEZAM” oraz 
w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo. Sprzedaż internetowa: 
Bilety24.pl.

28 czerwca / 2 lipca
ŚRODA / SOBOTA
• Przeszło 150 piekielnie 
szybkich, pięknych i drogich aut 
będzie można zobaczyć na trasie 
pomiędzy Torem Poznań a hote-
lem Andersia. Natomiast w so-
botę, 1 lipca, bramy Toru Poznań 
zostaną otwarte dla wszystkich, 
którzy zechcą zobaczyć cuda 
i nowości świata motoryzacji. Tym 
razem jednak nie będzie pikniku. 
Dominować będą zapachy pa-
lonej benzyny i ścieranych opon 
supersamochodów, walczących 
o tytuł Króla Gran Turismo Polo-
nia. Wstęp wolny.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Kilka dni temu minęło pięć 
lat od pierwszego gwizdka 
rozpoczynającego EURO 2012. 
Nasz kraj pokazał się w Europie 
z bardzo dobrej strony. Wielu 
mieszkańców bogatego Zachodu 
niedowierzało, że tak wygląda 
Polska. Zachwycali się naszymi 
miastami, przyrodą, gościnno-
ścią, nowoczesną infrastrukturą 
i organizacją na wysokim pozio-
mie. Wielkie piłkarskie święto 
poprzedzone zostało kosztowny-
mi inwestycjami. 

Jednak wiele zostało jeszcze do 
zrobienia. Przed nami moderniza-
cja trasy kolejowej Poznań–War-
szawa, która potrwa dwa lata. 
Skomplikuje to życie nie tylko po-
dróżnym, ale także mieszkańcom 
miejscowości, m.in. pomiędzy 
Poznaniem a Gnieznem. Pociągi 
jadące do stolicy pojadą objazdem 
przez Gniezno, co spowoduje 
ogromne korki na przejazdach ko-
lejowych na Bałtyckiej w Pozna-
niu, w Pobiedziskach, Kobylnicy 
i Bogucinie. O podróżnych PKP 

w miarę zadbano, o kierowcach 
korzystających z dawnej drogi 
nr 5 raczej nikt nie pomyślał. 
Nie trzeba być jasnowidzem, aby 
przewidzieć co będzie się działo, 
gdy rogatki w tych miejscowo-
ściach będą zamknięte ok. 20 
godzin na dobę. 

Najbliższe dni pokażą, jak 
będzie w rzeczywistości. Wszyst-
ko wskazuje na to, że kierowcy 
jadący z Poznania w kierunku 
północnym pojadą dłużej, drożej 
i w większym stresie. 

Rogatki za-
mknięte ok. 20 
godzin na dobę

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

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

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

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

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

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

23 VI
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: 
„Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo 
• Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych 
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 

Ireneusz Antkowiak
dziennikarz
i.antkowiak@naszglospoznanski.pl
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Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!  691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń 
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916, 
w Buku: • ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, 
ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376, 602 150 364.

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

Nasz Głos Poznański jest nowoczesną 
gazetą miejsko-gminną 

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

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

SZUKAJ NAS W MARKETACH

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic
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ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

Namiastkę tego, co czeka pasaże-
rów tramwajów jadących w centrum 
Poznania – ulicą Święty Marcin, 
Marcinkowskiego oraz 27 Grudnia, 
można było się przekonać po godzi-
nie 20-tej 2 czerwca i w weekend 3 i 4 
czerwca, kiedy to dla nich wspomnia-
ne ulice zostały zamknięte. Wszystko 
z powodu prac przygotowawczych 
do wielkiej przebudowy ulicy Święty 
Marcin. Miejsca niegdyś prestiżo-
wego dla miasta, teraz oczekującego 
przywrócenia właściwej funkcji – 
przyjaznego mieszkańcom Poznania. 
Miejsca spotkań, gdzie ruch samo-
chodów zostanie sprowadzony do 
minimum, gdzie poszerzony zostanie 
pasaż, a jej uzupełnieniem będzie ko-
munikacja publiczna, z przystankiem 
tramwajowym przy ul. Ratajczaka.

Szeroki pasaż i zieleń
Jak poinformował poznański ma-

gistrat, przebudowa ulicy Święty 
Marcin, która potrwa około półtora 
roku, ma rozpocząć się po letnich 
wakacjach – w pierwszych dniach 
września. Ulica zostanie zamknięta 
dla samochodów, które od skrzy-
żowania ulicy Święty Marcin z Ko-
ściuszki pojadą: Ogrodową i Pie-
karami, a od strony placu Wolności 
– w kierunku ul. Fredry – ulicą 27 
Grudnia. 

W pierwszym etapie ulica Świę-
ty Marcin będzie przebudowywana 
między Gwarną a Ratajczaka. Po 
zakończeniu prac na wiosnę 2019 
roku ta „kultowa” ulica Poznania, 
zamieni się w szeroki pasaż, z bo-
gatą zielenią, z miejscami do odpo-

czynku oraz ze ścieżką rowerową. 
Zostanie przesunięty tor tramwa-
jowy, a jezdnia dla samochodów 
zwężona do jednego pasa ruchu. 
Zamierzenie jest takie, by obowią-
zywała tam tzw. „strefa zamieszka-
nia”, czyli ruch pieszy był górą.

Objazdy dla tramwajów
Przez te ponad półtora roku prze-

budowy ulicy Święty Marcin również 
objazdami pojadą tramwaje. Część 
linii skierowana zostanie ulicą Towa-
rową i Matyi (2–4 czerwca pojecha-
ły tam tramwaje linii: 2, 5 i 9) oraz 
przez pl. Wielkopolski i ul. Solną 
(linie: 13 i 16). Przypuszczać należy, 
że podczas tak długiej przebudowy 
ul. Święty Marcin trasy zastępcze 
dla tramwajów będą podobne. Na-

tomiast ulicą 27 Grudnia tramwaje 
będą jeździć jak dotychczas.

Nowa, reprezentacyjna ulica 
Poznania, to dopiero początek ko-
munikacyjnych zmian w centrum 
miasta. W planach jest budowa li-
nii tramwajowej w ulicy Ratajczaka 
(od skrzyżowania ul. Matyi i Wierz-
bięcice do ul. 27 Grudnia).Trasa ta 
umożliwi pasażerom szybszy prze-
jazd np. z Wildy do centrum miasta 
i odwrotnie. O potrzebie jej funkcjo-
nowania mówi się już od kilkunastu 
lat. Wcześniej – już od lat siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku – miała 
powstać z linią tramwajową trasa 
Piekary (od al. Marcinkowskiego 
do ul. Górna Wilda). Przejazd tram-
wajów „dwójki” i „dziewiątki” uli-
cą Ratajczaka (teraz kursują ulicą 

Strzelecką) skróci się nawet do kil-
kunastu minut w godzinach komu-
nikacyjnego szczytu.

Modernizacji wymaga też skrzy-
żowanie al. Niepodległości z ul. 
Święty Marcin i zbudowanie tam 
tzw. prawoskrętu dla tramwajów 
z ul. Towarowej w kierunku cen-
trum, a także odnowienie ulic: 
Gwarnej czy Kantaka, których wy-
gląd (zapuszczone elewacje kamie-
nic i chaos reklamowy) to porażka 
dla wizerunku śródmieścia Pozna-
nia.

Święty Marcin w „nowych szatach”
Po wakacjach ulica Święty Marcin będzie zamknięta dla samochodów i tramwajów. Rozpocznie się jej 
wielka przebudowa, która zakończy się wiosną 2019 roku

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

Od 11 czerwca z Poznania do War-
szawy i z powrotem pociągi jadą 
nie bezpośrednio przez Wrześnię, 
Konin i Kutno, ale objazdem przez 
Gniezno i Inowrocław, a od przy-
szłego roku jeszcze dalej – przez 
Toruń i Włocławek do Kutna. 
Wszystko za sprawą remontu tra-
sy kolejowej, która jest częścią linii 
międzynarodowej z Paryża przez 
Berlin, Poznań, Warszawę i Brześć 
do Moskwy. Od 11 czerwca weszła 
w życie także korekta rozkładu jazdy 
pociągów. 

Objazd, to przypomnienie po-
dróży koleją przed stu laty, kiedy to 
pociągami z Poznania jechało się 
przez Toruń, gdzie w nieodległym 
Aleksandrowie Kujawskim była gra-
nica kajzerowskich Niemiec z car-
ską Rosją. Stamtąd rosyjskimi już 
kolejami dojeżdżało się przez Kutno 
do Warszawy.

Gdy Polska w 1918 r. odzyskała 
niepodległość, już trzy lata później 
połączono Kutno ze Strzałkowem 
(końcową stacją kolejową z Pozna-
nia na linii lokalnej w Wielkopol-
sce), dzięki któremu bezpośred-
nio uzyskane zostało połączenie 
Warszawy z Poznaniem. Otwarty 
w 1921 r. dla ruchu pociągów od-
cinek z Kutna do Strzałkowa był 
pierwszą linią kolejową wybudowa-
ną w niepodległej Polsce. Miało to 
duże znaczenie w komunikacyjnym 
łączeniu regionów w odradzającej 
się Polsce.

W 1964 r. linia kolejowa War-
szawa – Poznań została zelektryfi -
kowana. Było to dla poznaniaków 
duże wydarzenie, ponieważ była to 
pierwsza trasa, po której pociągi 
elektryczne przyjeżdżały i wyjeżdża-
ły ze stolicy Wielkopolski.

Przez następne lata trasa Poznań 
– Warszawa była unowocześniana, 
przez co pociągi ekspresowe mogły 

jeździć z coraz to większą szybko-
ścią, nawet na niektórych odcinkach 
do 160 km/godz., przez co skracała 
się podróż do poniżej trzech godzin. 
Pociągi PKP Intercity tak stały się po-
pularne, że bardziej opłacało się po-
dróżować nimi, niż samochodem au-
tostradą A-2, którą przejazd był i jest 
dłuższy, albo samolotami rejsowymi. 

Zaskoczeniem dla wielu podróż-
nych stała się zatem wiadomość, że 
PKP znów przystąpiła do moder-
nizacji szlaku kolejowego Poznań 
– Warszawa, by po jej unowocze-
śnieniu w 2019 r., przejazd najszyb-
szymi pociągami skrócił się o oko-
ło…10 do 15 minut! PKP zapewnia 
jednak, że będzie większy, również 
po nowych torach, komfort podró-
żowania. Nową oprawę zyska też 
wiele dworców kolejowych. 

Nakłady na przebudowę trasy 
z Poznania do Warszawy wyniosą 
2,6 mld złotych. Blisko 2 miliardy 
na tę inwestycję przeznaczyła Unia 
Europejska.

Zanim za dwa lata pojedziemy 
unowocześnioną trasą z i do War-
szawy, poznaniacy – i nie tylko oni 
– będą musieli się uzbroić w cier-
pliwość podróżowania koleją przez 
wspomniany Inowrocław i Toruń. 
Choć PKP zapewnia, że wydłuży się 
ona o ok.40 minut, to jednak podróż 
może być jeszcze dłuższa; zwłasz-
cza że na linii z Poznania do Ino-
wrocławia kursuje też wiele innych 
pociągów – do Gdańska i Olsztyna. 
Trasa na tym odcinku, z objazdami 
do i z Warszawy będzie więc moc-
no obciążona. Można spodziewać 
się częstego – na wiele minut – za-
mykania szlabanów na przecięciu 
linii kolejowej z drogami. Można 
spodziewać się np. korków samo-
chodowych na ul. Bałtyckiej, gdzie 
tę ruchliwą krajową drogę przecina 
linia do Gniezna. Andrzej Świątek

Koleją do stolicy 
jak przed stu laty
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Mosińska Kolej Drezynowa
zaprasza na przejażdżki drezynami

po dawnej linii kolejowej Puszczykówko – 
Osowa Góra (Wielkopolski Park Narodowy)

www.naszedrezyny.pl  tel. 512 227 912

Uroczystość przekazania trzech 
nowoczesnych autobusów miej-
skich Solaris Urbino 12 nastąpiła 8 
czerwca. Wyprodukowała i dostar-
czyła je fi rma Solaris. Jest to pierw-
sza transza najnowocześniejszych 
obecnie autobusów, które w latach 
2017–2018 wyjadą na drogi gminy 
Komorniki. 

Punktualnie o godz. 13 w obec-
ności przedstawicieli spółki preze-
sa zarządu Piotra Wróblewskiego 
i dyrektora transportu Andrzeja 
Jezierskiego, wójta gminy Komor-
niki Jana Brody, przewodniczącego 
Rady Gminy Komorniki Mariana 
Adamskiego, dyrektora ZTM w Po-
znaniu Piotra Snuszki, dyrektora 
Poznańskiego Banku Spółdzielcze-
go w Komornikach Wojciecha Bart-
kowiaka oraz miłośników komuni-
kacji miejskiej z Poznania nastąpiło 
przekazanie pojazdów. Należą one 
do najnowocześniejszych, przede 
wszystkim spełniają normę emi-
sji spalin Euro VI, co oznacza, że 
mają najniższą emisję CO2. Pod tym 
względem, jak i norm hałasu, są to 
autobusy zdecydowanie prośrodo-
wiskowe. 

W ramach projektu WRPO PUK 
Komorniki łącznie wymieni 8 auto-
busów o standardach emisji spalin 
Euro I i Euro II na nowoczesne ni-
skoemisyjne i niskopodłogowe au-
tobusy spełniające standard emisji 
spalin Euro VI. Kolejna transza do-
staw autobusów zaplanowana jest 
we wrześniu 2017 roku – dwa po-
jazdy Solaris Urbino 10 oraz w mar-
cu 2018 roku – trzy pojazdy Solaris 
Urbino 12. 

Od kwietnia w ramach projektu 
działa w gminie Komorniki System 

Zarządzania Flotą oraz System In-
formacji Pasażerskiej, którego inte-
gralną częścią są cztery elektronicz-
ne Tablice Informacji Pasażerskiej 
zlokalizowanie w Komornikach 
i Plewiskach. Informują one o rze-
czywistym czasie odjazdu autobu-
sów oraz o zdarzeniach mających 
wpływ na kursowanie autobusów. 
Są to pierwsze dynamiczne tablice 
informacyjne zainstalowane na te-
renie aglomeracji poznańskiej poza 
miastem Poznań. 
Krzysztof Brandt, Agnieszka Przybył

Nowe autobusy
Do PUK Komorniki dostarczono pierwsze autobusy miejskie 
w ramach projektu fi nansowanego z WRPO na lata 2014–2020
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Artystyczna wiata rowerowa zosta-
nie zbudowana w gminie Dopiewo 
przy Szkole Podstawowej im. Ka-
walerów Orderu Uśmiechu jeszcze 
w tym roku. Będzie to jedyny taki 
przystanek w kraju. 

Konkurs został ogłoszony przez 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski oraz fi rmę A2HM 
z Koźmina Wlkp. Celem jego było 
wyłonienie zwycięskiej lokaliza-
cji, na której zostanie postawiona 
nowa wiata rowerowa, zaprojek-
towana przez studentów Uniwer-
sytetu Artystycznego w Poznaniu. 
Do udziału w nim zaproszono 
wszystkie wielkopolskie samorzą-
dy gminne oraz instytucje publicz-
ne zarządzające infrastrukturą 
transportu publicznego w regio-
nie. Zgłoszono 22 lokalizacje z 18 
samorządów. W pierwszym etapie 
wyłoniono trzy najlepsze lokali-
zacje. Były to: Pniewy – Łazienki 
Miejskie, Dopiewo – Dąbrówka 

i Leszno – ul. 17 Stycznia. 25 maja 
odbyła się prezentacja projektów 
zabudowy przystanku, przygoto-
wana przez pięć zespołów studen-

tów Uniwersytetu Artystycznego. 
2 czerwca podczas Poznań Art. 
Week ogłoszono, że zwyciężyła 
gmina Dopiewo. Red

Artystyczny Przystanek powstanie w Dąbrówce 
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W tym roku przypada 20-lecie 
partnerstwa gminy Komorniki 
i słowackiej Smižany. Porozumienie 
o współpracy ze słowackimi przyja-
ciółmi podpisali w 1997 roku ów-
cześni włodarze: wójt Marian Walny 
i starosta Ladislaw Vrana.

Trwające dwie dekady partnerstwo 
to wiele wspólnych przedsięwzięć, 
przede wszystkim wymiana młodzieży, 
spartakiada „Młodość ponad grani-
cami”, dzielenie się doświadczeniem 
samorządowym i bogactwem kultu-
ralnym. Co roku mieszkańcy obu gmin 
uczestniczą we wzajemnych ważnych 
wydarzeniach, okazując sobie wspar-
cie i szacunek. 

Z okazji jubileuszu współpracy 
goszczący 4 czerwca w Smižanach 
na corocznym święcie Folklorne 
Slawnosti zastępca wójta Komornik 
Tomasz Stellmaszyk wraz z delega-

cją złożył w imieniu wójta Jana Bro-
dy staroście Michalowi Kotrademu 
przyjacielskie podziękowania za 
lata owocnych stosunków między 
gminami. Red

20 lat partnerstwa
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Zastępca wójta Komornik 
Tomasz Stellmaszyk (z prawej) 
podziękował staroście Michalowi 
Kotrademu. 

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

REKLAMA

Co roku grupa członków Towarzy-
stwa Pamięci Generała Dowbora 
Muśnickiego z Lusowa (gmina Tar-
nowo Podgórne) oddaje hołd tym, 
którzy zginęli walcząc o wolną Pol-
skę i są pochowani na cmentarzu-
mauzoleum w Palmirach. Na tym 
cmentarzu jedna z tablic upamięt-
nia postać Agnieszki Dowbor Mu-
śnickiej, córki gen. Józefa Dowbora 
Muśnickiego (jednego z główno-
dowodzących Powstania Wielko-
polskiego).Tam składane są kwiaty 
i zapalane znicze. W tym roku uro-

czystość w Palmirach zaplanowano 
na 21 czerwca. 

Od kilku lat takim wyjazdom 
towarzyszy asysta motocyklistów. 
Wszystkich chętnych, którzy chcie-
liby się do niej przyłączyć prosimy 
o kontakt z sekretarzem gminy Tar-
nowo Podgórne Oskarem Cierpi-
szewskim tel. 512 376 692. 

Filmowa relacja z ubiegłorocznej 
motocyklowej asysty do Palmir znaj-
duje się na gminnej stronie interneto-
wej www.tarnowo-podgorne.pl w za-
kładce Media / Tarnowo 24/7. ARz 

By oddać hołd bohaterom
Grupa motocyklistów z gminy Tarnowo 
Podgórne oddaje hołd bohaterom
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REKLAMA

Dla poznaniaków i turystów Radio 
Poznań przygotowało kolejną nie-
spodziankę z okazji 90-lecia radio-
fonii w Wielkopolsce. Po uroczystej 
gali i pikniku rodzinnym oraz po 
turnieju piłkarskim radiowcy pro-
ponują Radiową Grę Terenową. 

Została stworzona dla wszystkich 
zainteresowanych historią pierw-
szego radia w Wielkopolsce. Mia-
sto Poznań staje się planszą do gry, 
po której poruszają się zawodnicy. 
Za kilka dni kartę startową będzie 
można pobrać ze strony interneto-
wej radiopoznan.fm i korzystając ze 
wskazówek autorki gry – Karoliny 
Kusal z Radia Poznań podążać śla-
dami historii. 

Czy umiesz czytać między wier-
szami? Masz zdolności dedukcyj-
ne? Jesteś kreatywny? Lubisz robić 
zdjęcia? W takim razie gra radiowa 
jest wyśmienitą ofertą na spędza-
nie wolnego czasu i naukę historii. 
Zapraszamy do wspólnej zabawy. 
Red 

W badaniu „#siężyje” prowadzonym 
na zlecenie Otodom i OLX, zapyta-
no o zdanie zarówno mieszkańców 
dużych miast, jak i wsi. Odpowiedzi 
złożyły się na opis stanu zadowolenia 
z pracy służb komunalnych. Respon-
dentów poproszono o ustosunkowa-
nie się do stwierdzenia: „Moja okoli-

ca jest zadbana, jestem zadowolony 
z prac służb komunalnych” i popro-
szono o jego ocenę w skali 1–7). 

Tarnowo Podgórne znalazło się 
na trzecim miejscu w kategorii 
wieś. Szczegółowe wyniki rankingu 
opublikował Portal Samorządo-
wy. ARz 

Radiowa Gra Terenowa

Tarnowo Podgórne 
wśród najczystszych

Karolina Kusal, autorka gry.
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6 AKTUALNOŚCI

PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

REKLAMA

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

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

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 

REKLAMA? ZAMÓW ONLINE!
REKLAMA.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Plac i ścianka

26 maja burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak podpisał 
w Wielkopolskim Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Wiel-
kopolskiego umowę o przyznanie 
pomocy na operację o nazwie „Za-
gospodarowanie rekreacyjne terenu 
w miejscowości Stęszew (ścianka 
wspinaczkowa, plac zabaw)”. Celem 
inwestycji jest zaspokojenie potrzeb 
społecznych mieszkańców poprzez 
powstanie ścianki wspinaczkowej 
oraz doposażenie w urządzenia do 
ćwiczeń i zabaw terenów pełniących 
funkcje rekreacyjne. 

Przyznana kwota pomocy to 
77.511 zł, co stanowi 63,63% kosz-
tów kwalifi kowalnych inwestycji. 
Zakończenie prac zaplanowano na 
październik 2017 r. 

Zaplanowana inwestycja realizo-
wana jest w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społecz-
ność opracowanej przez Stowarzysze-
nie Lokalną Grupę Działania Źródło 
i ma realizować cel polegający na wy-

korzystaniu walorów geografi cznych, 
środowiskowych i historycznych dla 
poprawy jakości życia i aktywizacji 
społeczności lokalnej. Red

Gmina Stęszew otrzymała 77.511 zł dotacji na budowę 
ścianki wspinaczkowej i placu zabaw
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Można już zgłaszać pomysły do ko-
lejnej edycji Budżetu Obywatelskie-
go Gminy Kórnik. Projekty zgłaszać 
będzie można do końca czerwca. 
Wyniki konsultacji poznamy naj-
prawdopodobniej w październiku.

W porównaniu z poprzednią edy-
cją regulamin konsultacji zawiera 
kilka zmian. Nie będzie podziału na 
dwie tury głosowania, więc wszyst-
ko rozstrzygnie się w jednej. Głosu-
jąc będziemy mogli poprzeć jeden 
projekt remontowo-inwestycyjny 
oraz jeden projekt „inny” czyli tzw. 
projekt miękki.

Na realizacje zadań remontowo-
inwestycyjnych, które będą cieszyć 
się największym poparciem przewi-
dziano 650 tys. złotych, a pojedyn-
cze zadanie tego typu nie może być 
droższe niż 200 tys. zł. Na zadania 

miękkie zarezerwowano 50 tys. zło-
tych, a kosztorys takiego zadania 
nie może być wyższy niż 20 tys. zł.

Projekty zgłaszać można wy-
łącznie przez stronę internetową 
https://kornik.budzet-obywatelski.
org/ . Może to skutecznie zrobić, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, każdy 
pełnoletni mieszkaniec, który jest 
zameldowany w naszej gminie lub 
wpisany tutaj do rejestru wyborców.

Do 21 lipca potrwa weryfi kacja 
zgłoszonych zadań. Od 31 lipca do 
30 września będzie można głoso-
wać. Uprawnieni będą wyłącznie za-
meldowani w gminie lub wpisani do 
gminnego rejestru wyborców miesz-
kańcy, którzy ukończyli 16 rok życia.

Głosować będzie można na stro-
nie internetowej oraz za pomocą pa-
pierowych kart do głosowania.

W tym roku mieszkańcy korzy-
stać mogą z dedykowanej Budżeto-
wi Obywatelskiemu Gminy Kórnik 
strony internetowej. Pod adresem 
https://kornik.budzet-obywatelski.
org/ można znaleźć wszelkie infor-
macje o kolejnych fazach konsulta-
cji, narzędzia związane ze zgłasza-
niem projektów. Na stronie znajdzie 
się także formularz głosowania.

Zapraszamy do aktywnego 
uczestnictwa w konsultacjach Bu-
dżet Obywatelski Gminy Kórnik 
2018. 

Odpowiadając na liczne wnioski 
mieszkańców osiedla Parkowego 
w Komornikach, przy ul. Ognikowej 
powstał nowy plac zabaw. Dzieci 
mają do dyspozycji zestaw spraw-
nościowy, huśtawkę wagową, dwa 
bujaki na sprężynie, wieżę ze zjeż-
dżalnią, huśtawkę wahadłową z sie-

dziskiem koszykowym oraz huśtaw-
kę wahadłową z siedziskiem typu 
bocianie gniazdo. Na placu nasa-
dzono drzewa i krzewy i ustawiono 
na nim cztery ławki. Wartość wyko-
nanych prac to kwota 97.999,02 zł. 
Placem administruje Gminny Ośro-
dek Kultury w Komornikach. Red

Tarnowskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości zaprasza na bez-
płatne szkolenie dla przedsiębiorców 
oraz osób chcących rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą: „Skuteczne ne-
gocjacje. Jak wynegocjować najlep-
sze dla siebie warunki i pozostawić 
dobre relacje z Klientem. Kluczowe 
techniki i gry symulacyjne”. 

Szkolenie odbędzie się 22 czerw-
ca w budynku C Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne przy ul. Poznań-
skiej 94 (sala 21), w godz. 9–16. 
Warsztaty prowadzi doradca i tre-
ner biznesu Rafał Błachowski. 

To ostatnie szkolenie przed prze-
rwą wakacyjną! Osoby zaintereso-
wane udziałem w szkoleniu prosimy 
o wcześniejszą rezerwację miejsca 
– tel. 61 89 59  242 lub mail: kon-
takt@tarnowo-podgorne.pl. ARz

Budżet obywatelski Kórnika

Nowy plac zabaw Ostatnie 
szkolenie 

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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REKLAMA? 
ZADZWOŃ! 

 691-895-296
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DNI GMINY DOPIEWO

Remontując mieszkania w kamieni-
cy często przychodzi nam się zmie-
rzyć z drewnianymi podłogami. 
Drewno to podłoże bardzo trudne, 
wymagające więc użycia specjali-
stycznych produktów. Jeżeli w pla-
nach mamy klejenie płytek warto 
zastosować rozwiązania fi rmy KRE-
ISEL. 

Podłoże z desek, które często są 
wypaczone, krzywe najlepiej przy-
gotować poprzez przykręcenie płyt 
OSB lub wiórowych. Na takim 
podkładzie możemy przystąpić do 
kolejnych prac. Jedną z możliwo-
ści jest bezpośrednie przyklejenie 
płytek. Można to zrobić gotowym 
klejem do płytek np. 111. Siłą tego 
kleju jest właśnie siła wiązania do 
drewna, OSB, płyt wiórowych. Pro-

dukt ten wiąże przez odparowanie 
wody, dlatego najlepiej nakładać 
go pacami z zębem max 6 mm. Nie 
można tym klejem jednak podrów-
nywać podłoża. Co zatem zrobić, 
gdy jest ono nierówne? Można sko-
rzystać z nowości fi rmy KREISEL 
– RENOGRUNTU 414. To specja-
listyczna cementowa wylewka sa-
mopoziomująca, do wykonywania 
warstwy wyrównującej na podło-
żach trudnych, takich jak ogrzewa-
nie podłogowe, płyty OSB, wiórowe 
i inne drewnopochodne. W przy-
padku produktu RENOGRUNT 
414 zastosowano polimery, które 
zwiększają przyczepność, a dodatek 
włókien zbrojących zwiększa wy-
trzymałość wylewki na rozciąganie. 
Dzięki temu wylewka nie pęka pod 
wpływem niewielkich odkształceń 
podłoża, a także mostkuje niewiel-

kie rysy w podłożu. Po związaniu 
wytrzymałość wylewki na ściska-
nie wynosi >25MPa. Dzięki tym 
wszystkim cechom wylewka nadaje 
się do starego budownictwa, gdzie 
trudne podłoże, jakim jest drewno, 
występuje bardzo często. 

Pamiętajmy, przed przystąpie-
niem do wykonywania prac związa-
nych z wylewaniem masy samopo-
ziomującej na podłożu drewnianym 
należy starannie je przygotować. 

Musimy zadbać o to, aby podłoga 
z desek lub płyty OSB stanowiła 
solidne podłoże. Nie mogą się one 
uginać pod naszym ciężarem. Rów-
nocześnie drewniana powierzch-
nia powinna zostać oczyszczona 
z wszelkich pozostałości starych 
klejów czy farb, które mogłyby osła-
bić przyczepność. Polakierowane 
lub pomalowane podłogi należy od-
kurzyć, oczyścić i zmatowić. Zanim 
przystąpimy do prac, na podłoża 
drewnopochodne należy zastoso-
wać grunt: GRUNTOBET 310, 
dzięki czemu tworzy się mostek 
kontaktowy miedzy wylewką a pod-
łożem. Ważne, aby przed wylaniem 
uszczelnić i naprawić wszystkie 
możliwe szczeliny i rysy w podłożu. 
Po wylaniu, klejenie płytek można 
wykonywać już po trzech dniach 
schnięcia. 

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

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

www.kreisel.pl

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

Remont podłogi w starym budownictwie
TEKST SPONSOROWANY

Co w programie?
Wydarzenie, nad którym patro-

nat sprawuje „Nasz Głos Poznań-
ski”, uświetnią koncerty – Agniesz-
ki Chylińskiej i Pawła Stasiaka 
z zespołem Papa D. Ich koncer-
ty zaplanowano na godz. 18.30 
i 21. Festyn wystartuje już o 14.30. 
Wypełnią go występy lokalnych 
artystów i animacje. O godz. 16 
dzieci będą mogły wziąć udział 
w przedstawieniu interaktywnym 
„Bajkowy Świat” – będzie można 
popatrzeć, pośpiewać i potańczyć 
z bohaterami z bajek. Godzinę póź-
niej wspólnie wystąpią: Orkiestra 
Dęta Gminy Dopiewo i Mażoretki 
Gminy Dopiewo. Po nich sceną 
zawładnie młodzieżowy zespół 
„Other Melody”, grający znane 
utwory w zaskakujących aranża-
cjach. Co najmniej dwa razy będzie 
można wziąć udział w konkursach 
„Melodie znane i lubiane” (po 
18.00 i ok. 20.30), który popro-
wadzi Brass Band „Golden Collec-
tive”. Na „Dniach Gminy Dopie-
wa” nigdy nie brakuje zabraknie 
tańca na najwyższym poziomie. 
Między koncertami gwiazd będzie 
można rzucić okiem na wygimna-
stykowane tancerki „Rewii Pełnej 
Egzotyki”, a przed pokazem lase-
rowym, zaplanowanym na 23.15 
– na mistrzów tańca nowoczesne-
go w programie „Modern Dance 
Show. Dzień zakończymy tradycyj-
nie zabawą z DJ’em.

Oprócz atrakcji na scenie uczest-
nicy festynu, między 14:30 a 17:30, 
będą mogli skorzystać z wielu 
animacji przygotowanych przez 
stowarzyszenia i jednostki Gminy 
Dopiewo. Areną Animacji będą 
dowodzić kabareciarze z „Sunday 
Brothers” i maskotki gminne – 
ptaki DOP i EWO. Będzie można 
zagrać w piłkę nożną z GKS Do-

piewo lub w warcaby z KS „Koro-
na” Zakrzewo, porzucać dyskiem 
z Brave Beavers, poznać techni-
ki samoobrony Klubem Karate 
„Empi”, z wziąć udział w warszta-
tach śpiewaczych z Chórem Gminy 
Dopiewo „Bel Canto”, posiłować 
się ze sztangą z GOSiR Dopiewo 
lub popisać wiedzą czytelniczą 
przed bibliotekarkami GBPiCK 
w Dopiewie. Zdrowie sprawdzą 
medycy z „Białego Miasteczka”, 
o dodatkowe emocje zadba wesołe 
miasteczko, a głodnych i spragnio-
nych nasyci miasteczko gastro-
nomiczne. Plac będzie też metą 
gminnego rajdu rowerowego, któ-
rego organizatorem jest koło PTTK 
„Pędziwiatry”.

Gwiazdy 
Agnieszka Chylińska – to ar-

tystka o ugruntowanej pozycji. 
Wokalistka, znana także jako ju-
rorka popularnych telewizyjnych 
muzycznych show: „Mam talent!” 
czy „Mali Giganci” oraz autorka 
bajek. Ostatni krążek Agnieszki 
Chylińskiej „Forever Child” uzy-
skał już status podwójnie platy-
nowej płyty. Artystka wróciła nim 
do swoich rockowych korzeni, po 
wydanym siedem lat wcześniej po-
powo-dance-rockowym „Modern 
Rocking”. Jej nowa płyta to zaska-
kująca i nieoczywista wypowiedź. 
Jej twórczość zawsze cechowało 
ukute przez nią samą hasło: „nigdy 
taka sama”. Tym razem Agnieszka 
Chylińska postanowiła połączyć 
i zintegrować   rockową siłę nietu-
zinkowego głosu z nowoczesnym 
brzmieniem. Zwracając się mu-
zycznie w stronę swoich początków 
artystka zaprasza nas w niezwykłą 
podróż. Podczas koncertu w Do-
piewie zaśpiewa nie tylko utwory 
z albumów solowych, ale także naj-

większe przeboje nagrane w ciągu 
kilku lat działalności w formacji 
O.N.A. (1994 – 2003) i pod szyl-
dem Chylińska (2003 – 2006). Po-
pularność teledysku singla z ostat-
niej płyty robi wrażenie – „Królowa 
Łez” uzyskała 46 mln odsłon od 
premiery we wrześniu 2016 r. Po 
drabinie popularności pnie się też 
drugi singiel z tej płyty „Kocham 
cię, ale cię nie lubię”. Któż z nas nie 
słyszał wcześniejszych przebojów 
ikon muzycznych namalowanych 
głosem tej wokalistki: ostrych – 
„Kiedy powiem sobie dość”, „Je-
stem silna”, „Wszystko to co ja” czy 
„Winna”, niemalże dyskotekowego 
– „Nie mogę Cię zapomnieć”. 

Gigantem muzyki dance jest ze-
spół Papa D, którego liderem jest 
Paweł Stasiak. Historia grupy się-
ga roku 1984, kiedy powstał Papa 
Dance. Paweł Stasiak dołączył do 
grupy w 1986 r. Potem zmienia-
ły się składy i ewoluowała nazwa. 
Podczas koncertu będzie można 
usłyszeć przeboje, które odnosiły 
niemałe sukcesy: „Pocztówka z wa-
kacji”, „Ocean wspomnień”, „Naj 
Story”, „Maxi singiel”, „Kamika-
dze wróć, „O-la-la” i wiele innych, 
a także kilka utworów z ostatnich 
płyt.

Style muzyczne, jakie prezentu-
ją gwiazdy „Dni Gminy Dopiewo 
2017” są jak dwa przeciwległe bie-
guny – z jednej strony bezkompro-
misowy rock, z drugiej synthdan-
ce. Mamy jednak nadzieję, że taki 
gwiazdorski zestaw zagwarantuje 
Państwu dobrą zabawę. Zaprasza-
my do Dopiewa 1 lipca. 

Zaśpiewają Chylińska i Papa D
Tegoroczne „Dni Gminy Dopiewo” odbędą się 1 lipca i będą miały gwiazdorską 

obsadę. Warto zarezerwować sobie ten dzień w kalendarzu, by wybrać się z sąsiedzką wizytą na plac 
gminny w Dopiewie 

FO
T.

 A
R

C
H

IW
A

 A
R

TY
ST

Ó
W

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Autoryzowany Dealer:

VIKING ME 235 VIKING MB 248 VIKING MB 443 T

599,-
5990

x10 rat

1049,-
10490

x10 rat

1699,-
16990

x10 rat

Moc 1.200 W Silnik VIKING EVC 200 Silnik B&S 500 E OHV

Autoryzowany Dealer:

Kosy mechaniczne STIHL umożliwiają 
komfortową pracę na terenach zielonych

STIHL FS 38 STIHL FS 55 STIHL FS 87

trójząbój b

599,-
5990

x10 rat

799,-
7990

x10 rat

1399,-
13990

x10 rat

Moc: 0,65 kW/0,9 KM
Ciężar 4,2 kg2)

Moc: 0,75 kW/1,0 KM
Ciężar 5,1 kg2)

Moc: 0,95 kW/1,3 KM
Ciężar 5,6 kg2)

Silnik 2-MIX
Uchwyt obwiedniowy 
Głowica żyłkowa AC C5-2
Pas nośny

Silnik 2-MIX
Uchwyt oburęczny 
Głowica żyłkowa AC 25-2
Pas nośny

Silnik 4-MIX
Uchwyt oburęczny 
Głowica żyłkowa AC 25-2
System antywibracyjny
Szelki

2) ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

REKLAMA

64-320 Buk, ul. Szarych Szeregów 1
tel. 61/8949535 
mankiewicz.stihl@wp.pl

64-320 Buk, ul. Szarych Szeregów 1
tel. 61/8949535 
mankiewicz.stihl@wp.pl

64-000 Kościan 
ul. Gostyńska 3
tel. 65/5121928

64-000 Kościan 
ul. Gostyńska 3
tel. 65/5121928

64-500 Szamotuły 
ul. Sportowa 87
tel. 504 185 737

64-500 Szamotuły 
ul. Sportowa 87
tel. 504 185 737

W pierwszym dniu już od samego 
rana nad jeziorem Lipno rywalizo-
wać będą młodzi wędkarze o Puchar 
Burmistrza. Natomiast po południu 
na stadionie KS Lipno odbędzie się 
uroczyste otwarcie Święta Stęsze-
wa. Potem zaprezentowane zosta-
ną muzyczne propozycje z Domu 
Kultury. Mieszkańcy będą mogli 
również kibicować podczas meczu 
piłki nożnej KS Lipno Oldboy’s z re-
prezentacją poznańskiej policji. Od-
będzie się także pokaz sztuk walki 
judo oraz taekwondo w wykonaniu 
dzieci i młodzieży.

O atrakcje artystyczne zadba 
m.in. Cleo, która wystąpi prezentu-
jąc swoje największe hity. Dodajmy, 
że artystka niedawno na festiwalu 
w Sopocie odebrała nagrodę w kate-
gorii „Najczęściej kupowana muzy-
ka – Cyfrowa Piosenka Roku!”. 

Gwiazdą wieczoru będzie na-
tomiast Mrozu, którego przeboje 
usłyszeć można w największych 
polskich rozgłośniach, m.in. „Mi-
liony monet”, „Wenus Mars”, „Nic 
do stracenia”, „Jak nie my to kto”. 

Sobotnie obchody Święta Stęszewa 
zakończą się zabawą taneczną z DJ. 

Drugi dzień to pw. obchody 60-le-
cia stęszewskiego hokeja na trawie. 
Uroczystość rozpocznie się turnie-
jem o Puchar Burmistrza. 

Następnie po rozgrywkach gru-
powych odbędzie się jubileuszowa 
akademia. Na koniec zaplanowano 
mecz seniorów KS Lipno Stęszew 
z Oldboy’s Stęszew. 

Ponadto na najmłodszych czeka-
ją wiele atrakcji, m.in. gry i zabawy 
podczas zabaw plenerowych na orliku 
w Stęszewie, malowanie twarzy oraz 
tatuaży. Patronat sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”. Red

Święto Stęszewa z gwiazdami
Koncerty Cleo 

i Mrozu oraz wiele innych atrakcji 
zaplanowano 24 i 25 czerwca 
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24 czerwca 
jezioro Lipno
• 9–11 – zawody wędkarskie dla 
młodzieży o Puchar Burmistrza 
Gminy Stęszew,
stadion KS Lipno 
• 10.00 – turniej szachowy o Pu-
char Burmistrza Gminy Stęszew,
• 17.00 – uroczyste otwarcie 
Święta Stęszewa,
• 17.00 – muzyczne prezentacje 
z Domu Kultury w Stęszewie,
• 17.15 – mecz piłki nożnej KS 
Lipno Oldboys – reprezentacja 
policji Poznań,
• 17.30 – pokaz sztuk walki judo 
i taekwondo,
• ok. 18.30 – koncert Cleo,
• ok. 19.30 – wręczenia nagród 
i wyróżnień,
• ok.20.00 – quiz o gminie Stę-
szew na wesoło, 

• ok. 20.30 – koncert gwiazdy 
wieczoru Mrozu,
• ok. 22.00 – zabawa przy DJ,
Ponadto:
• gry i zabawy na Orliku, 
• zabawy plenerowe dla dzieci, 
malowanie twarzy itp.
• wystawa „Jak to z szewcami 
w Stęszewie było”,
• stoiska Muzeum Regionalnego 
w Stęszewie, Biblioteki i Domu 
Kultury.
25 czerwca 
Stadion KS Lipno – obchody 60-le-
cia stęszewskiego hokeja na trawie:
• 10.00 – rozpoczęcie turnieju hoke-
ja na trawie z okazji 60-lecia hokeja 
na trawie, o Puchar Burmistrza 
• 10.00–12.00 – rozgrywki 
grupowe, 
• 12.00 – akademia z okazji 60-le-
cia hokeja na trawie w Stęszewie.

Święto Stęszewa

Podczas Święta Stęszewa posłuchać będzie można Cleo oraz Mrozu.

AKTUALNOŚCI
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Budżet gminy Komorniki na rok 
2016 po raz pierwszy przekroczył 
100 mln zł i wynosił po stronie do-
chodów 100.686.332,61 zł, a po 
stronie wydatków 100.352.132,61 
zł. Po wprowadzonych w ciągu roku 
czternastu zmianach na koniec 
2016 r. dochody kształtowały się na 
poziomie 122.223.860,69 zł, a wy-
datki 132.647.529,69 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Poznaniu pozytywnie oceniła wy-
konanie gminnego budżetu, podob-
nie jak komisja rewizyjna i pozostałe 
komisje rady gminy. Ostatecznie do-
chody w 2016 r. wykonano na pozio-
mie 123.952.313,92 zł, (101,41% 
planu), a osiągnięte wydatki w wy-
sokości 128.544.653,56 zł. (96,91% 
planu).

Na wydatki majątkowe w 2016 r. 
gmina przeznaczyła 39.866.000 zł, 
czyli 30% planu wydatków ogółem. 
Inwestycje gminne zrealizowane na 
poziomie 97,37% planu kosztowały 
gminę 38.818.691,43 zł.

Niezmiennie największa część 
gminnego budżetu przeznaczana 
jest na oświatę. W 2016 r. wydano 

na nią w sumie 64 mln, w tym ponad 
23 mln na inwestycje oświatowe. 
Najważniejsze z nich to kontynu-
acja rozbudowy szkoły podstawo-
wej w Komornikach (2,7 mln zł.), 
kontynuacja budowy szkoły w Ple-
wiskach (19,5 mln zł), rozpoczęta 
już rozbudowa szkoły w Chomęci-
cach i przygotowanie do rozbudowy 
szkoły w Wirach.

Na bieżące utrzymanie szkół pod-
stawowych przeznaczono w ubie-
głym roku 16,7 mln zł, gimnazjum 
4,8 mln zł i przedszkoli samorządo-
wych 5,4 mln zł. 

Ogromna część gminnej kasy 
jest przeznaczana na wychowanie 
przedszkolne. Gmina udzieliła dota-
cji przedszkolom publicznym z ope-
ratorem prywatnym w wysokości 8 
mln zł, kolejne 1,5 mln zł otrzymały 
placówki niepubliczne. 

W 2016 roku 8.180,064 zł przezna-
czono na inwestycje drogowe, w tym. 
m.in. na budowę ulic: Koperkowej, 
Podgórnej i dróg w obrębie nowej 
szkoły w Plewiskach; Sadowej, Nad 
Wirynką i Pasieki w Komornikach, 
przebudowę ulic: Kolejowej w Plewi-

skach i Polnej w Chomęcicach oraz 
budowę kanalizacji deszczowej na ul. 
Grunwaldzkiej w Plewiskach ze zbior-
nikami retencyjnymi. Na oświetlenie 
uliczne wydano 1,56 mln zł.

Lokalny transport zbiorowy 
kosztował gminę w ubiegłym roku 
4.371.519,00 zł. Kwota ta została 
przekazana w postaci dotacji dla 
Zarządu Transportu Miejskiego 
w Poznaniu na przewozy na terenie 

gminy i Poznania. W dziale gospo-
darka mieszkaniowa wydatkowano 
3.539,729 zł, z czego 2.937,833 zł. 
przeznaczono na wykup gruntów 
pod drogi. 

W 2016 roku gmina Komorniki 
spłaciła raty pożyczek zaciągnię-
tych w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w kwocie 1.381,200,00 zł 
oraz wykupiła obligacje komunalne 

w kwocie 4.000,000 zł. Jednocze-
śnie WFOSiGW umorzył gminie 
953 tys. pożyczki zaciągniętej na 
budowę odcinków kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej w Plewiskach, 
Komornikach i Chomęcicach.

Zadłużenie gminy Komorniki 
z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i emisji obligacji komunalnych 
na koniec roku 2016 wynosiło 
35.356.325,00 zł., tj. 28,52 wykona-
nych dochodów. Składają się na nie 
pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 
2.356.325,00 zł. i obligacje komu-
nalne w kwocie 33.000.000,00 zł. 

Radni wysoko ocenili realizację 
zadań zaplanowanych w budżecie, 
podkreślając, że wójt kierował się 
zasadami gospodarności i celowości 
wykonując budżet gminy w 2016 r. 

Także wójt Jan Broda nie krył 
zadowolenia z dobrego wykonania 
budżetu. Podziękował skarbnik 
Małgorzacie Pinczak oraz pracow-
nikom urzędu, współpracownikom 
z jednostek organizacyjnych oraz 
radzie za harmonijną współpracę 
i zaznaczył, że zawsze jest to praca 
zbiorowa. Red

Absolutorium dla wójta Komornik
Rada Gminy Komorniki pozytywnie oceniła gospodarowanie fi nansami gminy w 2016 roku i jednogłośnie 
udzieliła wójtowi Janowi Brodzie absolutorium na sesji, która odbyła się 8 czerwca 
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Trwa XXVIII edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland” 
pod patronatem „Naszego Głosu Po-
znańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą 
głosować na najlepszych usługodaw-
ców wykonujących usługi na terenie 
Polski i producentów z krajów Unii 
Europejskiej. Organizatorem kon-
kursu jest Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. W celu 

zgłoszenia najlepszej usługi lub pro-
duktu, należy wypełnić jeden z kupo-
nów, które będziemy zamieszczać na 
łamach „Naszego Głosu Poznańskie-
go” i wysyłać na adres: Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Piekary 
17, p. VIII, 61-823 Poznań. Kandy-
datów można też zgłaszać za pomocą 
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi jesienią 2017 r. 
Wśród wysyłających kupony rozlo-
sowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

– Dziękuję za krzewienie idei pracy 
organicznej Towarzystwu im. Hi-
polita Cegielskiego. To, co państwo 
robią jest wspaniałe – powiedziała 
dr Zofi a Szalczyk, przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego, która została uhono-
rowana Statuetką Honorowego 
Hipolita i godnością „Lider Pracy 
Organicznej”. Uroczystość odbyła 
się 27 maja podczas XIX Walnego 
Zebrania Sprawozdawczo-Progra-
mowego Członków Towarzystwa 
w Poznaniu. 

Wydarzenie było okazją do uho-
norowania najbardziej zasłużonych 
członków i sympatyków Towarzy-
stwa im. H. Cegielskiego, którzy 
na co dzień kreują trwałe wartości 
pracy organicznej – tak w środo-
wiskach lokalnych jak i ogólnopol-
skich. Uroczystość rozpoczęła się 
od wręczenia Odznak Honorowych 
Za Zasługi dla Województwa Wiel-
kopolskiego. W imieniu Marka 
Woźniaka, marszałka województwa 
wielkopolskiego wręczyła przewod-
nicząca sejmiku w towarzystwie dr. 
Mariana Króla, prezydenta THC, 
który rekomendował kandydatów 
do nagrody. Laureatami zostali: 
Lesław Lenartowicz, dyrektor Nie-
publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej – Centrum Medyczne HCP 

Sp. z o.o. im. Jana Pawła II; Marek 
Nowak, dyplomowany nauczyciel, 
opiekun Klubu Szkół im. Hipolita 
Cegielskiego, członek zarządu THC. 

Prestiżowe Statuetki Honorowe-
go Hipolita, przyznawane od 2002 
roku, przyjęli wspomniana już dr 
Zofi a Szalczyk oraz rektor UAM 
prof. dr. hab. Andrzej Lesicki, który 
wygłosił okolicznościową prelekcję 
o perspektywach rozwoju Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza. 

Do grona osobistości uhono-
rowanych Srebrnymi Medalami 
„Labor Omnia Vincit” – „Praca 
Wszystko Zwycięża” dołączyli: 
prof. nadzwyczajna Hanna Mizgaj-
ska-Wiktor, kierownik Zakładu Bio-

logii i Ochrony Środowiska AWF 
w Poznaniu, a także Maciej Kozik, 
prezes Wielkopolskiego Ośrodka 
Kształcenia i Studiów Samorządo-
wych. Podkreślono, że ich działal-
ność jest dowodem tego, że w nowej 
epoce praca organiczna przesuwa 
się często z obszaru gospodarcze-
go w przestrzeń intelektualnej ak-
tywności człowieka, z produkcji 
materialnej w obszar zarządzania 
i organizowania. Co więcej, w prze-
strzeń szeroko rozumianej polityki 
społecznej, edukacji i nauki. Dzia-
łalność medalistów przyczynia się 
do cywilizacyjnego i gospodarczego 
rozwoju regionu i kraju.

Ważną częścią zebrania było wrę-
czenie wyróżnień w ramach XXVII 
edycji Konsumenckiego Konkursu 
Jakości Produktów i Usług „Naj-
lepsze w Polsce”. Statuetkę Hipolita 
otrzymali: fi rma Mielcarz J. Go-
spodarstwo Zielarskie z Dobrzycy 
(współwłaściciele to Jolanta i Jerzy 
Mielcarz) oraz Spółdzielnia Miesz-
kaniowa im. 23 Lutego w Kozie-
głowach za wysoką jakość budow-

nictwa mieszkaniowego. Statuetkę 
odebrali: Ryszard Jaroniec, prezes 
SM i Czesław Orlik, przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej. Oto wszyscy 
Laureaci XXVII edycji Konsumenc-
kiego Konkursu Jakości Produk-
tów Najlepsze w Polsce prezentują 
się następująco: Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe „EKO-
DARPOL” Zbigniew Zubala z Dęb-
na – za: Humus Active; Pomorski 
Bank Spółdzielczy w Świdwinie – 
za: wysokiej klasy usługi bankowe 
dla ludności, instytucji i przedsię-
biorstw, w tym pożyczka dla małych 
i średnich przedsiębiorstw udziela-
na w ramach inicjatywy JEREMIE; 
COL-WAY M. Turek, J. Zych s.j. 
z Koleczkowa – za: sieć sprzedaży 
produktów Colway w oparciu o mar-
keting partnerski; e-fi le sp. z o.o. sp. 
komandytowa z Poznania za: pro-
gram e-pity; TRIPLEX Sp. z o.o., 
sp. komandytowa z Wrocławia za: 
wysoką jakość pokazów ogni sztucz-
nych i iluminacji pirotechnicznych 
na poziomie europejskim; Biblio-
teka Publiczna w Swarzędzu za: 

krzewienie czytelnictwa i animacje 
kultury; Dom Polski – Zakrzewski 
Dom Kultury w Zakrzewie za: kul-
tywowanie tradycji lokalnych i pa-
triotycznych; Graso Moda sp. z o.o. 
z Poznania za: spodnie męskie Sem-
pre; Zakład Metalowy „Agromasz” 
z Mrągowa za: ładowacze czołowe; 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury z Po-
znania za: upowszechnianie czytel-
nictwa i animowanie kultury na 
terenie województwa wielkopolskie-
go; Ecor Product sp. z o.o. ze Stę-
szewa za: innowacje i wysoką jakość 
w produkcji opakowań; Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Śremskiej 
w Śremie za: projekty kulturalne, 
ekologiczne, historyczne oraz dy-
daktyczne realizowane w 130. roku 
działalności Towarzystwa.

Laureaci medalu Młodego Po-
zytywisty udowodnili, że nie tylko 
muzyka, ale praca organiczna łączy 
pokolenia. A byli to: Grzegorz Szew-
czyk, koordynator działań społecz-
nych i obywatelskich; Magdalena 
Rusnok, specjalista ds. literatury, bi-
bliotekarz-instruktor w Wojewódz-
kiej Bibliotece Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu; Ar-
kadiusz Borkowski, mgr. inż. bu-
downictwa, prezes Stowarzyszenia 
„Inwestycje dla Poznania”.

Wydarzenie zakończyły rozmowy 
kuluarowe o trwałych wartościach 
społecznych i ideowych w Wielko-
polsce. 

Osobistości uhonorowane
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało prestiżowe odznaki, statuetki i medale oraz wyróżnienia 
w ramach XXVII edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce”

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

Pod taką nazwą kryją się warszta-
ty stylu i rozwoju osobistego, jakie 
Fundacja Nigdy nie jest za późno 
zaproponowała seniorom z gminy 
Tarnowo Podgórne.

– Pokochaj siebie, niezależnie 
od wieku i typu sylwetki – to motto 
przyświecało nam podczas spotkań 
warsztatowych z różnymi specjali-
stami m.in. trenerem rozwoju osobi-
stego, stylistą, dietetykiem, fi zjote-
rapeutą, kosmetologiem, wizażystą, 
seksuologiem i instruktorem jogi. – 
Chcieliśmy pokazać, że każdy wiek 
ma swoje przywileje i potrzeby oraz 
nie ma nic złego w dbałości o siebie 
i swoje dobre samopoczucie – mówi 
prezes Fundacji Maja Stępień. 

Zwieńczeniem projektu była 
profesjonalna sesja zdjęciowa wy-
konana przez światowej sławy foto-
grafkę Katarzynę Piwecką (autorką 
m.in. portretów Amazonek „The 
Beauty and The Breast” pokazywa-
nych w Parlamencie Europejskim 
w Brukseli). Makijaże w tym wy-
jątkowym dniu wykonały Grażyna 

Walczak, Andżelina Malinowska, 
Daria Turkot Rackowiak, Marty-
na Hoffmann Jechura i Daria Za-
wada, a stylizacje – Maja Stępień. 
A kreacje, w których wystąpiły Pa-
nie, zawdzięczamy fi rmie Quiosque 
Polska. Projekt był współfi nanso-
wany ze środków gminy Tarnowo 
Podgórne.

– Udowodniliśmy, że w każdym 
wieku można przeżyć coś niezwy-
kłego! Zgodnie z naszą dewizą: 
w życiu nigdy nie jest za późno na 
miłość, naukę i spełnianie marzeń. 
Tego Wam życzymy i mam nadzieję 
do zobaczenia w przyszłym roku – 
podsumowuje projekt prezes Maja 
Stępień. ARz

Piękni i zadbani w sile wieku
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Niemal 9 milionów złotych unijnej 
dotacji otrzyma powiat poznański 
na „Rewaloryzację wnętrz dawnego 
kompleksu cysterskiego w Owiń-
skach”, który znajduje się na terenie 
ośrodka szkolno-wychowawczego 
dla niewidomych. W wyniku reali-
zacji projektu, mającego między-
narodowy zasięg, do zwiedzania zo-
staną udostępnione pomieszczenia 
o łącznej powierzchni ponad 1900 
mkw. Na korytarzach i na klatkach 
schodowych zamontowane będą 
m.in. trójwymiarowe naklejki po-
sadzkowe ułatwiające dotykową 
orientację w przestrzeni, co pozwoli 
na swobodne korzystanie z obiektu 
osobom niepełnosprawnym. Reali-
zację projektu zaplanowano na lata 
2017–2018.

– Łącznie w teren ośrodka 
i dawnego klasztoru zainwestowa-
no 25  mln zł. Warto pamiętać, że 
jest to budynek pocysterski i nie 
był budowany dla niewidomych. 
Projekt, który został bardzo wysoko 
oceniony, obejmuje prace konser-
watorskie oraz remontowe, a także 
poprawę standardu obiektu, okre-
ślanego przez przepisy przeciw-
pożarowe i techniczno-budowlane 
– wyjaśnia Jan Grabkowski, staro-
sta poznański. – Z uwagi na profi l 
działalności placówki i unikalną 
lokalizację w zespole obiektów 

dawnego kompleksu klasztornego 
Cystersów, a także dzięki współpra-
cy z zagranicznymi organizacjami 
zajmującymi się tematyką Szlaku 
Cysterskiego, całe zadanie ma za-
sięg międzynarodowy.

Co więc zostanie wykonane? Za-
kres prac obejmie m.in. remont na 
krużgankach, dużego refl ektarza (ja-
dalnia), małego refl ektarza (jadalnia 
dla najmłodszych), kapitularza (czy-
telni), biblioteki czy kaplicy (auli), 
piwnic, klatek schodowych oraz 
XIX-wiecznej stolarki drzwiowej. 

Ponadto zaplanowano prace 
związane z modernizacją instalacji 
elektrycznej i sanitarnej oraz za-
kup transporterów schodowych dla 
osób niepełnosprawnych, kurtyny 
przesuwnej, regałów jezdnych, sce-
ny modułowej, dotykowych makiet 
z brązu (prezentujących obiekty ze-
społu klasztornego).

– Pomieszczenia objęte pro-
jektem zostaną udostępnione dla 
zwiedzających, w tym dla osób nie-
pełnosprawnych ruchowo, osób 
niewidomych i niedowidzących. 
A wszystko dzięki likwidacji pro-
gów w obiekcie oraz zamontowaniu 
trzech transporterów schodowych. 
W korytarzach oraz na klatkach 
schodowych znajdą się dodatkowe 
oznaczenia dla niepełnosprawnych 
w formie trójwymiarowych nakle-

jek posadzkowych („ryfl owań”), 
ułatwiających dotykową orientację 
w przestrzeni – wyjaśnia starosta 
Jan Grabkowski.

Dodatkowo schody zostaną pod-
kreślone kolorowymi naklejanymi 
pasami na 1 stopniu (od góry) oraz 
na poziomie wzroku. Zaprojekto-
wano także pochwyty balustrad 
z wklejonym paskiem z tworzywa 
sztucznego w nasyconym kolorze. 
Kontrast kolorystyczny ma ułatwić 
osobom niedowidzącym identyfi ka-
cję terenu. Ponadto przewidziano 
odpowiednie oznaczenia tyfl ogra-
fi czne (np. wypustki układające się 
w słowa w alfabecie Braille’a) przed 
kolejnymi pomieszczeniami w bu-
dynku A.

W ramach projektu planowane 
jest również opracowanie i dystry-
bucja dwujęzycznego folderu pro-
mocyjnego, w którym prezento-
wane będą m.in. realizacja całej 
inwestycji oraz historia zabytko-
wego kompleksu cysterskiego wraz 
z oznaczeniem miejsca realizacji 
przedsięwzięcia na mapie Szlaku 
Cysterskiego. 

Połączenie nowoczesnej nauki 
i sztuki, jedna z najbardziej innowa-
cyjnych pracowni w regionie, miej-
sce z dobrą energią – tak od 30 maja 
możemy mówić o otwartym Labo-
ratorium Energetyki Odnawialnej 
w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu 
prowadzonym przez powiat po-
znański.

– To przestrzeń w której ucznio-
wie będą się uczyć o energii spada-
jącej z nieba – mówi Przemysław 
Jankiewicz, dyrektor ZS nr 1 w Swa-
rzędzu. 

Dzięki temu, że powiat poznański 
sfi nansował powstanie supernowo-
czesnego laboratorium, młodzież ma 
zdecydowanie większe możliwości 
kształcenia zawodowego. 

– Bardzo się cieszę, że po raz 
kolejny możemy stworzyć młodym 
ludziom takie warunki kształcenia, 
które z pewnością wykorzystają 
w przyszłości. Nie trzeba nikogo 
przekonywać, że bez energii od-
nawialnej świat nie będzie istniał. 
Otwiera się przed wami, młodymi 
ludźmi, ogromny i ciekawy rynek 

pracy – mówił Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański, podczas otwarcia 
laboratorium. 

Do dyspozycji uczniów ZS nr 1 
będą m.in. takie stanowiska jak: 
kolektor słoneczny, pompa ciepła, 
montaż instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej, tzw. fotowoltaika badająca 
wytwarzanie energii odnawialnej. 
Co ciekawe, stanowiska są mobilne, 
a to umożliwia ich prezentację na 
przykład na targach czy przeniesie-
nie do przyszłego Centrum Kształ-
cenia Praktycznego. Pracownia 
posiada inteligentny system stero-
wania oświetleniem. Dopełnieniem 
jest zamontowanie zewnętrznej in-
stalacji solarnej. 

Kolejnym krokiem jest nawią-
zanie przez ZS nr 1 w Swarzędzu 
współpracy z Politechniką Poznań-
ską i podpisanie umowy partner-
skiej z Instytutem Elektroenerge-
tyki Wydziału Elektrycznego. To 
z pewnością stworzy jeszcze więk-
sze możliwości nauki w zawodzie 
technika energetyki odnawialnej. 
Ewelina Janik

9 mln zł z UE dla OwińskSupernowoczesne 
laboratorium 
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– Poprzez swoją codzienną, w do-
datku bezinteresowną, pracę sta-
jecie się wyjątkowi. A wasze dzia-
łania są inspiracją dla innych osób 
oraz motywacją do kolejnych dzia-
łań. Po prostu jesteście tam, gdzie 
to konieczne. Gala Wolontariatu 
jest doskonałym momentem, aby 
powiedzieć o was głośno. Powiat 
poznański może – co czynię z dużą 
radością – wyróżnić najlepszych 
z najlepszych – mówił Jan Grab-
kowski podczas uroczystej Gali 
Wolontariatu. 

Po raz dziewiąty starosta po-
znański uhonorował wolontariuszy 
z terenu powiatu poznańskiego. 
W tym roku imienne statuetki tra-
fi ły do 63 osób, które nie oczekując 
niczego w zamian, każdego dnia 
niosą pomoc i wsparcie potrzebu-
jącym. KG

Gala Wolontariatu
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Starosta poznański Jan Grabkowski nagrodził 63 osoby – najlepszych z najlepszych

 Zdjęcia oraz pełna lista laureatów na
W W W. P O W I A T. P O Z N A N . P L

KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Katarzyna 
Wozińska-Gracz
kontakt@naszglospoznanski.pl
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27 sierpnia o godz. 17, po raz 
pierwszy na scenie przy ulicy Nie-
złomnych, będzie można zobaczyć 
przezabawną, pełną zwrotów akcji 
komedię „Akompaniator” w re-
żyserii Grzegorza Chrapkiewicza. 
Spektakl w przewrotny i ironiczny 
sposób podejmuje temat wielkiej 
namiętności. On, beznadziejnie za-
kochany w divie muzyk, akompa-
niujący jej od 30 lat, nie ma odwa-
gi, by wyznać swoje uczucia. Kiedy 
wreszcie decyduje się na ten krok, 
okazuje się, że wybrał najmniej od-
powiedni moment. W rolach głów-
nych występuje świetnie dobrany 
duet – Wiesław Paprzycki i Lucy-
na Winkel. Przedstawienie zostaje 
przeniesione ze Sceny na Piętrze 
do Teatru i z tej okazji bilety można 
kupować w specjalnych cenach.

Ogromnym zainteresowaniem 
cieszy jesienna premiera, czy-
li „Nine”. Historia nawiązuje do 
oscarowego fi lmu Federica Felli-
niego „Osiem i pół” z 1963 roku, 
z kultową rolą Marcello Mastro-
ianniego. Guido Contini, znany 
włoski reżyser fi lmowy i celebry-
ta, w przeddzień 40 urodzin staje 
twarzą w twarz z kryzysem wieku 
średniego. „Nine” wystawiono po 

raz pierwszy na Broadwayu w 1982 
roku. Zagrany został prawie 800 
razy i zdobył prestiżową nagrodę 
Tony w pięciu kategoriach, w tym 

za najlepszy musical. Okrzyknię-
ty arcydziełem, Nine stanowi za-
razem najważniejsze dokonanie 
w dorobku scenicznym Maury’ego 

Yestona, autora muzyki i tekstów 
piosenek, kompozytora innych 
znanych broadwayowskich prze-
bojów. Premiera odbędzie się 30 

września o godz. 19. Kolejne spek-
takle w październiku i listopadzie.

W październiku mają Państwo 
ostatnią szansę, aby obejrzeć mu-
sical „Jekyll&Hyde”, który otwo-
rzył nowy rozdział w historii Teatru 
Muzycznego w Poznaniu. Czołowy 
broadwayowski musical swoją pre-
mierę miał w październiku 2010 
roku i zdobył rzesze fanów w całej 
Polsce. Adaptacja noweli Roberta 
Louisa Stevensona w mig stała się 
jednym z najważniejszych przed-
stawień muzycznych XX wieku. Na 
scenie oglądamy opowieść o dr Je-
kyllu, który po wypiciu tajemnicze-
go eliksiru zmienia swoje oblicze 
i w nocy przemienia się w Pana Hy-
de’a. Musical zagrano na Broad-
wayu bez przerwy ponad 1 500 
razy. W roli głównej zobaczą Pań-
stwo Janusza Krucińskiego i Da-
miana Aleksandra. Ostatnie spek-
takle Teatr Muzyczny w Poznaniu 
pokaże 20 października o godz. 
19.00, 21 października o godz. 
15.30 i 19.00 oraz 22 października 
o godz. 17.00. Bilety na wszystkie 
wydarzenia Teatru Muzycznego 
dostępne są w kasie oraz online 
na www.teatr-muzyczny.poznan.pl 
i Bilety24.pl. Red

Lato z Teatrem Muzycznym
Sezon 2017/2018 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu rozpocznie się już pod koniec wakacji 
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Bilety na „Akompaniatora” można kupować w specjalnych cenach.

Zlot samochodów zabytkowych 
w Mierzęcinie, Dni Młodych Pa-
radiso 2017 w Gostyniu, VI Rajd 
Motocyklowy w Mosinie, Festiwal 
Wieża Rocka w Żerkowie, 28. Dni 
Łazarza, Festiwal Siedem Aniołów 
Jarocinie to tylko kilka z blisko 
ośmiuset imprez, które w 2017 
roku Radio Poznań obejmuje pa-
tronatem medialnym. 

Pikniki, koncerty, 
imprezy sportowe
Rośnie liczba pikników rodzin-

nych, koncertów, zlotów miło-
śników aut, imprez biegowych 
i lokalnych potyczek sportowych. 
Organizatorzy większości imprez 
kulturalnych i sportowych stawiają 
na jakość. 

Dobra zabawa, wspólne spę-
dzanie czasu wolnego od pracy, 
promocja aktywnego stylu życia są 
często najważniejszymi celami or-
ganizowanych wydarzeń. 

Podczas imprez promuje się lo-
kalne zwyczaje, tradycje i atrakcje 
kulinarne. Tysiące osób odwiedza-
ją Jarmark Chmielo-Wikliniarski 
w Nowym Tomyślu, Festiwal Do-
brego Smaku czy Święto Chleba 
w Poznaniu. Takim imprezom pa-
tronuje Radio Poznań. 

Prezentacja propozycji lokal-
nych organizatorów imprez, cie-
kawych akcji i opowiadanie o wy-
bitnych postaciach z Wielkopolski 
to zadanie dla radia z misją, jakim 
jest największa poznańska rozgło-
śnia. 

Radio Poznań wspiera lokalne 
inicjatywy
– Szczególnie w 2017 roku, 

w którym świętujemy 90-lecie po-
znańskiej radiofonii, wspieramy 
organizatorów wydarzeń, którzy 
mają do zaproponowania cieka-
we przedsięwzięcia. Działają na 
rzecz swoich sąsiadów, uczniów, 
seniorów i wielu innych środowisk. 
Cieszymy się, gdy stawiają sobie 
wysoko poprzeczkę, działają twór-
czo, łączą np. różne formy sztuki 
i dyscypliny. Istnieją rady osiedli, 
domy kultury i organizacje pozarzą-

dowe, dla których płatne kampanie 
reklamowe imprez są niedostęp-
ne. Patronat medialny najwięk-
szej wielkopolskiej rozgłośni daje 
szansę na dotarcie z informacją do 
potencjalnych uczestników. Jest wy-
miernym wsparciem. Warunkiem 
udzielenia patronatu Radia Poznań 
jest przede wszystkim atrakcyjność 
planowanego wydarzenia. Podczas 
rozpatrywania wniosku bierzemy 
też pod uwagę konieczność zagwa-
rantowania uczestnikom wysokiej 
jakości organizacji – mówi dyrektor 

marketingu Radia Poznań Joanna 
Kardasz-Dyc. 

Żywa antena
Codziennie Radio Poznań od-

wiedzają: artyści, politycy, pisarze, 
eksperci i sportowcy. – Staramy 
się, żeby słuchacze otrzymali dy-
namiczny i atrakcyjny program. 
Proponujemy m.in. informacje 
o trendach na rynku muzycznym, 
nowych płytach i zbliżających się 
wydarzeniach kulturalnych. W ze-
szłym roku stworzyliśmy projekt, 
w ramach którego promujemy 
zespoły i muzyków dopiero za-
czynających karierę sceniczną. To 
Wielkopolska Kuźnia Dźwięku. 
Otrzymujemy coraz więcej na-
grań z całego regionu. Najlepsi 
prezentują się podczas koncertów 
w radiowym studiu im. Krzysztofa 
Komedy. Takie wsparcie jest dla 
młodych artystów bardzo cenne – 
mówi zastępca redaktora naczelne-
go i pomysłodawca projektu Arka-
diusz Kozłowski. 

Mobilna i Radiowa
Strefa Wypoczynkowa
David Majchrzak, który od maja 

jest szefem mobilnej Radiowej Stre-
fy Wypoczynkowej Radia Poznań 
cieszy się z dużej frekwencji pod-
czas imprez. 

– W 2017 roku nasza rozgłośnia 
jest bliżej ludzi i ich spraw. Dzięki 
uczestnictwu w wielu wydarzeniach 
na terenie Wielkopolski do redak-
cji docierają informacje z pierwszej 

ręki. Do naszego stoiska przycho-
dzą słuchacze i opowiadają o swoich 
radościach i kłopotach. Najczęściej 
dzielą się spostrzeżeniami na temat 
lokalnej polityki i edukacji – mówi 
Majchrzak. 

Radio na Twoich Oczach
Dziennikarze Radia Poznań są do 

dyspozycji słuchaczy także podczas 
letnich wizyt w gminach pod hasłem 
„Radio na Twoich Oczach”. W tym 
roku radiowcy odwiedzą m.in. 17 
czerwca – Opalenicę, 24 czerwca 
– Oborniki, również 24 czerwca – 
Swarzędz, 2 lipca – Bolewice, a 8 

lipca – Duszniki. Podczas imprez 
zawsze jest okazja, żeby osobiście 
zgłosić temat, opowiedzieć o waż-
nej sprawie i przyjrzeć się realizacji 
antenowego wejścia na żywo z wozu 
transmisyjnego. Dzieci najbardziej 
cieszą się z obecności radiowych 
maskotek – kozłów Hipolita i Cyry-
la. Letni sezon imprez dopiero się 
zaczyna. Antena Radia Poznań 
należy do wszystkich Wielkopolan 
i dlatego każda interesująca inicja-
tywa może stać się tematem dnia. 
Jubileusz 90-lecia istnienia poznań-
skiej radiofonii Radio Poznań świę-
tuje razem ze Słuchaczami. elach

Radio Poznań wspiera lokalną kulturę i nie tylko
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Radio Poznań 
objęło w tym roku 
patronatem niemal 
800 wydarzeń
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Zawody, nad którymi patronat spra-
wuje „Nasz Głos Poznański”, odbyły 
się w minioną sobotę. Na dwóch dy-
stansach wystartowało łącznie ok. 600 
zawodników – w tym sztafety. Wzo-
rem lat ubiegłych, swoje zawody miała 
także młodzież – dla nich zorganizo-
wano Aquathlon (pływanie i bieg). Nie 
sposób nie wspomnieć o dodatkowej 
inicjatywie – triathlonie dla niepełno-
sprawnych, w którym startowali pod-
opieczni Stowarzyszenia „ROKTAR”.

Rywalizacja głównego dystansu 
– 1/4 Ironman (950 m pływanie, 45 
km rower, 10,5 km bieg) przebiega-
ła pod dyktando braci Kutowskich 
– Marcina i Michała. Z wody jako 
pierwszy wyszedł Michał. Udało mu 
się utrzymać przewagę do drugiej 
zmiany, ale już na trasę biegową wy-
biegali niemal jednocześnie. Osta-
tecznie zwycięstwo odniósł Marcin. 
Na metę wbiegł w czasie 2:08:44 – 
minutę i 12 sekund przed bratem. 
Trzecie miejsce zajął Bartosz Mi-
chałowski (2:15:24).

 – Oczywiście jest satysfakcja, 
że tym razem udało mi się wygrać 
z bratem. Przynajmniej do następ-
nych zawodów będę mógł się cie-
szyć, że byłem lepszy – żartował po 
zawodach zwycięzca. 

Bracia Kutkowscy startowali 
w Triathlonie Lwa również dwa lata 
temu. Wtedy założenia były nieco 
inne, bo na metę wbiegali razem. 
Dzisiaj walka trwała do samego koń-

ca. – Muszę przyznać, że miałem 
dzisiaj porządny kryzys. Zaczął się 
już na rowerze, ale kulminacja przy-
szła podczas biegu. Myślałem tylko 
o tym, by dobiec do mety, a nawet 
miałem już przed oczami jakiś kata-
strofi czny obrazek, w którym kończę 
zawody ostatni. Zupełnie mnie ścię-
ło. Możliwe, że powodem było zbyt 
duże stężenie węglowodanów, bo 
piłem niemal same słodkie napoje. 
A może po prostu miałem słabszy 
dzień – podsumował zawody Michał.

W rywalizacji kobiet bezapelacyj-
nie najlepszą okazała się Karolina 
Ruta, która po etapie pływackim 
zajmowała dopiero dziewiąte miej-
sce wśród pań. Bardzo dobry etap 
rowerowy i niemniej udany biegowy 
przyniosły Karolinie pewne zwycię-
stwo. Jej czas na mecie to 2:33:40. 
Druga z pań – Urszula Kafarska 
uzyskała wynik 2:37:20, a trzecia – 
Małgorzata Opala – 2:46:32.

Zwyciężczyni zawodów – 

Karolina Ruta startuje w triathlonie 
dopiero od roku. W poprzedniej 
edycji Triathlonu Lwa debiutowała. 
Wtedy zajęła trzecie miejsce w swo-
jej kategorii wiekowej. Dzisiaj przy-
szedł czas na triumf.

 – Wcześniej biegałam ultrama-
ratony, ale kiedy złapałam kontuzję 
kolana stwierdziliśmy z trenerem, że 
ultra jednak nie jest dla mnie. Pierw-
szy start w triathlonie był nieco nie-
typowy, bo pakiet dostałam od mo-
jego brata w prezencie – zdradziła 
na mecie Karolina Ruta. – Dzisiaj to 
chyba był mój dzień, ale przyznam, 
że solidnie przepracowałam zimę, 
więc liczę, że to zaowocuje w sezo-
nie. Cóż, nie obyło się bez dziecin-
nych błędów – nie wzięłam na bieg 
żelu energetycznego, ale głowa swo-
je zrobiła i nie dała się złamać tym 
brakiem zastrzyka energetycznego.

Triathlon Lwa w Lusowie to także 
dystans 1/8 IRONMAN (475 m pły-
wanie, 22,5 km rower, 5,2 km bieg), 

w którym pewne zwycięstwo odniósł 
Robert Czysz. 

– Za dwa tygodnie startuję 
w mistrzostwach Polski na dystan-
sie sprinterskim, który różni się 
od dzisiejszych zawodów przede 
wszystkim dłuższym odcinkiem pły-
wackim, bo tam będzie 750 m, ale 
również zasadą draftingu, czyli jazdy 
w grupie, co pozwala zaoszczędzić 
energię. Dzisiaj nie miałem założeń 
czasowych, ale zadaniowe. Chcia-
łem kontrolować wyścig i dojechać 
do mety na pierwszym miejscu – 
mówił na mecie Robert Czysz. – Na 
mistrzostwach Polski chcę zdobyć 
medal w kategorii do lat 23, w której 
startuję już ostatni rok, ale nie ukry-
wam, że chciałbym też powalczyć 
o medal w klasyfi kacji OPEN.

Wynik Roberta to 1:03:42. Na 
drugim miejscu do mety dotarł Ja-
kub Stanoch (1:08:45), a na trzecim 
– Aleksander Sęczkowski (1:08:55).

Rywalizacja pań na tym dystansie 

wyglądała niesamowicie. Zwycię-
żyła Olga Masłowska, ale pierwsza 
trójka wbiegła na metę w ciągu 
zaledwie trzynastu sekund! Olga 
uzyskała czas 1:15:02. Drugą lo-
katę wywalczyła Agata Zachwieja 
(1:15:14), a trzecią – Izabela Bą-
kowska (1:15:15). Wszystkie za-
wodnicy reprezentują klub GTT 
Diament Gniezno. 

– Jak na początek sezonu jestem 
zadowolona z czasu, ale mam na-
dzieję, że będę się z zawodów na 
zawody poprawiać. Moim konikiem 
jest pływanie, dzisiaj również byłam 
pierwsza w tej konkurencji, prze-
wagę udało się utrzymać do końca 
z czego bardzo się cieszę – podsu-
mowała Olga Masłowska. 

Triathlon Lwa w Lusowie
Marcin Kutkowski i Karolina Ruta na dystansie 1/4 Ironman oraz Robert Czysz i Olga 

Masłowska na 1/8 odnieśli zwycięstwo w czwartej edycji Triathlonu Lwa w Lusowie

3 czerwca boisko przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Plewiskach tętniło 
życiem. Prawie 150 osób, dzieci 
i młodzież oraz dorośli, świetnie się 
bawiło podczas pierwszego Rodzin-
nego Pikniku Lekkoatletycznego. 
Był to fi nał tegorocznej akcji Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Komornikach pod nazwą „Lekko-
atletyczna Akademia Sportu”, która 
rozpoczęła się na początku wiosną 
2017 roku.

Tym razem organizatorzy zapro-
sili do wspólnej, lekkoatletycznej, 
zabawy nie tylko dzieciaki i mło-
dzież, ale także rodziców i doro-
słych. I to się udało. Przez kilka 
godzin, przy dobrej pogodzie, na 
bieżni przy SP 1 w Plewiskach trwa-
ła intensywna, sympatyczna zaba-
wa. Najmłodsi brali udział w sprin-
cie na 50 metrów, a jeszcze młodsi 
biegali z mamą lub tatą na 10 me-
trów. Można było poskakać w dal 
z miejsca, porzucać piłką lekarską, 
lotką oraz piłeczką palantową. Wie-
lu skorzystało również z toru prze-
szkód koordynacyjnego. Dla wy-
trwałych dorosłych oraz młodzieży 
odbywał się test Coopera, czyli bieg 
dwunastominutowy po 200-metro-
wej bieżni tartanowej.

Nie zabrakło także wesołych kon-
kurencji rodzinnych, jak choćby 

biegu z wózkami dla lalek czy biegu 
z workami ziemniaków oraz biegu 
z miskami z wodą. Każdy mógł zna-
leźć dla siebie coś interesującego. 
Dla najmłodszych bardzo ważny 
był zamek dmuchany, jak również 
punkt animacji dziecięcej oraz punkt 
malowania twarzy. Podczas rodzin-
nej rywalizacji, wszyscy uczestnicy 
zbierali naklejki i punkty, które póź-
niej wymieniano na nagrody. Każdy 
z najmłodszych uczestników kończył 
sportową zabawę z upominkami.

Ale chyba najważniejszym aspek-
tem pikniku na boisku w Plewi-

skach, był wspólny udział dziecia-
ków i rodziców w sportowej zabawie, 
która skłaniała do aktywnego trybu 
spędzania czasu. Organizator pik-
niku była Lekkoatletyczna Akade-
mia Sportu przy Gminny Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Komornikach, 
a partnerem Szkoła Podstawowa nr 
1 w Plewiskach i zespół taneczny 
Pantery.

Chętne dzieci do treningów mogą 
przyjść na kolejne czwartki lekko-
atletyczne, które odbywają się od 
godz. 16.30 do 18.00 na bieżni SP 1 
w Plewiskach. Red

Charytatywny turniej piłki nożnej 
na piasku odbędzie się 25 czerwca 
na „Owocowej Plaży” w Zborowie. 
Jego celem jest popularyzacja daw-
stwa szpiku i wsparcie dzieci cho-
rych na raka. Wydarzenie organi-
zuje Samorządowa Drużyna Gminy 
Dopiewo w Piłce Nożnej we współ-
pracy z Fundacją „Dar Szpiku” i jej 
„Drużyną Szpiku”. 

Organizatorzy zapraszają do 
udziału w turnieju 4-osobowe dru-
żyny futbolowe gotowe podjąć wy-
zwanie. Zapisy prowadzone są do 
14 czerwca elektronicznie: pilkaw-
raka.dopiewo@gmail.com. Wpiso-
we w całości przekazane na rzecz 
Fundacji „Dar Szpiku”. Wynosi 
ono 200 zł i płatne będzie gotówką 
w dniu turnieju. 

– Zapraszamy zarówno piłka-
rzy, jak i kibiców. Zróbmy razem 
ze Zborowa Copacabbane! Idea 
jest prosta: połączenie wspólnych 
zainteresowań z dobroczynnością 
– mówi Krystian Grzegorzewicz, or-
ganizator turnieju. 

– Spodobał mi się pomysł na tur-
niej piłki plażowej „Piłką w raka”, 
z którym zwrócił się do mnie przed-
stawiciel organizatora. Akcje, które 
propagują oddawanie szpiku, pod-
czas których można porozmawiać, 
wyjaśnić wątpliwości związane 

z dawstwem są bardzo ważne, bo 
pomagają podjąć świadomą decyzję 
o dawstwie. Zależy nam na nowych 
i świadomych rejestracjach. Niby 
ponad milion ludzi jest zarejestro-
wanymi dawcami szpiku, ale gdy 
pojawia się potrzeba oddania szpiku 
i dzwoni telefon w tej sprawie, często 
się wycofują. Trudno jest więc zna-
leźć bliźniaka genetycznego, który 
może być dawcą w danej chwili – wy-
jaśnia Dorota Raczkiewicz, prezes 
Fundacji „Dar Szpiku”. – Czasem od 
rejestracji do potrzeby oddania szpi-
ku mija kilka lat i stan zdrowia za-
rejestrowanej osoby nie pozwala na 
oddanie szpiku, a musimy pamiętać, 
że chodzi o zdrowie i życie chorego.

Dawca musi być w 100 procen-
tach zdrowy. Wypełnia ankietę. 
Ustalany jest kod genetyczny komó-
rek macierzystych krwi. Czasem mi-
nąć może wiele lat, zanim zadzwoni 
telefon.

– Oddawanie szpiku nie jest bo-
lesne. Po 3 tygodniach następuje 
pełen reset organizmu dawcy. Wy-
równuje się liczba komórek macie-
rzystych. Zyskujemy rzecz bezcen-
ną: dajemy choremu szansę na życie 
– mówi Dorota Raczkiewicz.

Zapraszamy na turniej „Piłką 
w raka” – piłkarzy, kibiców i dobro-
czyńców. AM

Piknik sportowy w Plewiskach Piłką w Raka
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kontakt@naszglospoznanski.pl
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Greatman Trilogy 

Kultowy Kórnik Triathlon w tym 
roku wraca z potrójną siłą – Great-
man Trilogy to cykl zawodów tria-
thlonowych w Śremie, Kościanie 
i Kórniku, które stanowić będą jed-
ne z najważniejszych punktów sezo-
nu w Wielkopolsce. 

Pierwsze zawody z cyklu Great-
man Trilogy odbędą się 13 sierpnia 
w Kórniku. Rywalizacja toczyć się 
będzie na dystansie 1/4 Ironman 
(950 m pływania, 45 km jazdy na 
rowerze i 10,5 km biegu), oraz 
1/10 Ironman (380 m; 18,2 km; 
4,2 km).

Z kolei 3 września nad Jeziorem 
Grzymisławskim odbędzie się Śrem 
Triathlon (1/4 i 1/10 Ironman). Za-
wody będę jednocześnie stanowić 
zamknięcie sezonu wakacyjnego 
w mieście.

Cykl zakończy Kościan Triathlon 
na plaży w Nowym Dębcu. 17 wrze-
śnia (poprzedni termin Kórnik Tria-
thlon) będzie można pościgać się 
na dystansie 1/4 i 1/8 Ironman. Ry-
walizacja w sztafetach, TRI KIDS, 

który sprawdził się w zeszłym roku 
w Kórniku to równie ważne części 
trylogii.

 Każda z imprez trylogii będzie 
też mistrzostwami w triathlonie, od-
powiednio: miasta i gminy Kórnik, 
Śremu i powiatu kościańskiego. 
Zapisy już wystartowały – szczegóły 
http://www.greatman.pl/. KM

Dla Czytelników mamy trzy pakiety startowe triathlonu (1/10 
Ironman), który 13 sierpnia odbędzie się w Kórniku! 
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• Dla Czytelników mamy trzy 
pakiety startowe triathlonu 
na sprinterskim odcinku 1/10 
Ironman. Szczegóły na 
naszglospoznanski.pl. 

Zdobądź pakiet

W sobotę, 17 czerwca, o godz. 
16.45, zespół Naturalnej Medy-
cyny PSŻ Poznań w kolejnym me-
czu II ligi żużlowej podejmować 
będzie drużynę Speed Car Motor 
Lublin. Patronat nad poznańską 
drużyną sprawuje „Nasz Głos Po-
znański”.

Goście to zdecydowany kandy-
dat do awansu na zaplecze ekstra-
ligi. Podopieczni Dariusza Śledzia 

potwierdzają w pełni przedsezo-
nowe typy fachowców – zespół ten 
nie doznał do tej pory ani jednej 
porażki, krocząc od zwycięstwa do 
zwycięstwa.

– Liczymy, że „Skorpiony” 
przełamią wreszcie dobrą passę 
gości – mówi Arkadiusz Ładziń-
ski, prezes PSŻ Poznań i dodaje: 
– Czekamy na Ciebie i na Twój go-
rący doping! 

Obecnie w tabeli poznaniacy 
zajmują 4 miejsce w tabeli. Red

Żużlowe emocje 
na Golęcinie
 NASZ PATRONAT

Znakomicie spisała się Magda 
Linette, tenisistka AZS Poznań, 
w wielkoszlemowym French Open. 
94 w światowym rankingu pozna-
nianka opadła dopiero w trzeciej 
rundzie po porażce z rozstawioną 
z nr. 5 Ukrainką Jeliną Switoliną 
4:6, 5:7. Polka wcześniej zwycię-
żyła Francuzkę Alize Lim i Anję 
Konjuh z Chorwacji. 

– Turniej w Paryżu był dla mnie 
wielkim wyzwaniem – powiedziała 
„Naszemu Głosowi Poznańskie-
mu” Magda Linette. – Wielkie 
Szlemy mają ogromną wartość dla 
każdego tenisisty. Wyniki mnie 
cieszą, ale najważniejsze było za-
dowolenie z poziomu własnej gry 
i realizacja planu opracowanego 
wcześniej z trenerem. Cieszę się, 

bo widać wyraźnie postęp i wie-
rzę, że najlepszy tenis dopiero jest 
przede mną. Wiem jednak, że mu-
szę być skupiona na pracy i reali-
zacji naszych założeń. To jedyny 
słuszny kierunek. Wkrótce zaczy-
namy grać na trawie i tu czekają 
na mnie inne wyzwania. 

Magda Linette pojawiła się po 
powrocie z Paryża na kortach 
AZS, gdzie właśnie odbyły się mi-
strzostwa Polski do lat 23. Suk-
cesy odnieśli jej koledzy klubo-
wi. Para mikstowa Sokolovskaia 
Yulia / Matuszewski Piotr (AZS) 
zdobyła złoto. W finale pokonała 
6:1, 7:5 Karolinę Śnitę (Proma-
sters Szczecin) i Karola Drzewiec-
kiego (Grunwald Poznań). Piotr 
w parze z Kacprem Żukiem (Legia 

Warszawa), zdobył także srebrny 
medal w deblu, a Yulia w parze 
z kolejną zawodniczką AZS Elą 
Iwaniuk brąz. 

Bardzo dobra wiadomość dotar-
ła także z Włoch. Młody akademik 
Dawid Taczała zwyciężył w turnie-
ju pierwszej kategorii Tennis Eu-
rope U16 Citta di Biella! W fina-
le pokonał Włocha Nicole Cigne 
6:4, 6:4. Dawid w parze z innym 
zawodnikiem AZS, Mikołajem Lo-
rensem zajął także drugie miejsce 
w grze podwójnej.

17 i 18 czerwca na kortach 
AZS, przy ulicy Noskowskiego, 
odbędzie się finał ogólnopolskiej 
Talentiady, czyli nieoficjalnych 
mistrzostw kraju do lat 10. Jest on 
wspierany przez firmę Lotos. MW

Turniejowa „5” zatrzymała Magdę Linette w Paryżu 
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Magda Linette z Paryża przyjechała na korty AZS Poznań. Na zdjęciu 
z prezesem PZT Jackiem Muzolfem.
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Do lasów palędzko-zakrzewskich za-
witało 494 dorosłych biegaczy, 133 
chodziarzy Nordic Walking oraz 421 
dzieci, które również próbowały swo-
ich biegowych sił. Niezwykle ważnym 
jest fakt, że ok. 50 procent uczestni-
ków to mieszkańcy gminy Dopiewo.

Dystans biegu głównego trady-
cyjnie wynosił 10 km. Trzy minuty 
później na trasę wyszli chodziarze 
nordic walking, których celem było 
pokonanie 7,5km. Pierwszy na metę 
dotarł Dariusz Jankowski z Poznania 
z czasem 0:37:08. 40 sekund później 
przybiegł Adrian Graczyk (0:37:48), 
a trzecie miejsce zajął Łukasz Ludwi-
czak ze Skórzewa (0:38:01). War-
to wspomnieć, że Adrian Graczyk 
w zeszłym roku był trzeci, a w latach 
2014–2015 plasował się na najwyż-
szym stopniu podium. Wśród kobiet 
najszybszą okazała się Alicia Diago 
(0:41:35), druga linię mety przekro-
czyła Anna Maria Majek z Dąbrów-
ki (0:42:00), a trzecia – Małgorzata 
Wawrzyniak (0:43:24). 

Rywalizację chodziarzy po raz 
siódmy z rzędu wygrał Ireneusz Lu-
biatowski z Gubina. Trasę pokonał 
w 0:45:48. Zaledwie 4 sekundy póź-
niej linię mety przekroczył Roman 

Woroch – mieszkaniec gminy Do-
piewo (0:45:52). Trzecie miejsce za-
jął Paweł Kromski (0:50:53). Spo-
śród kobiet najlepszą okazała się 
Agnieszka Mielecka (0:49:34), któ-
ra w latach 2015–2016 również nie 
miała sobie równych. Druga była 
Liliana Kasprzyk (0:52:15), a trze-
cia Beata Falkowska (0:53:57). 

Po dekoracji ukoronowani zwy-
cięzcy wyruszyli do lasu w celu tra-
dycyjnego posadzenia drzewa. 

Gminny Ośrodek Sportu i Re-

kreacji w Dopiewie za naszym po-
średnictwem dziękuje wszystkim 
współorganizatorom, partnerom, 
sponsorom oraz wolontariuszom, 
którzy wspomogli organizację im-
prezy. Ofi cjalne wyniki wszystkich 
startów znaleźć można na www.ko-
ronadabrowki.pl.

Tegoroczny medal po połączeniu 
z medalami lat ubiegłych tworzy 
kształt korony. Taka forma medali 
przewidziana jest do 10. edycji bie-
gu, na kolejną (XI) organizatorzy 

postarają się zaskoczyć uczestni-
ków. Ponadto zawodnicy, którzy 
osiągnęli łączną liczbę pięciu star-
tów nagrodzeni zostali unikalnym 
złotym dukatem. Patronat nad bie-
giem od pierwszej edycji sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”.

Bardzo aktywna Dąbrówka!
VII Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki odbył się 28 maja NASZ PATRONAT
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Marta 
Smelka
kontakt@naszglospoznanski.pl

17 czerwca odbędzie się VII Stę-
szewski Bieg Przełajowy! Zaprasza-
my także wszystkich mieszkańców 
gminy, którzy nie wezmą w nim 
udziału, do przyjścia nad jezioro 
Lipno i kibicowania biegaczom.

W ramach Stęszewskiego Biegu 
Przełajowego organizowane są rów-
nież biegi dla najmłodszych – Oxy-
top Dziecięcie Przełaje. Obecnie 
zapisanych jest ponad 150 dzieci, 
a w biegu głównym ponad 260 bie-
gaczy. Szczegóły można znaleźć na 
stornie www.bieg.steszew.pl. 

Dziecięce biegi startują od godz. 
9. Biuro zawodów czynne będzie od 
g. 8. Bieg główny na dystansie 10 
km rozpocznie się godz. 12. Podsu-
mowanie ok. godz. 13.45. Red 

Stęszewski 
Bieg 
Przełajowy 

 NASZ PATRONAT

W biegu wystartowała m.in. drużyna reprezentująca Urząd Gminy Dopiewo.
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Planujesz ciekawie rozpocząć tego-
roczne wakacje? Szukasz miejsca 
gdzie możesz spędzić czas w miłym 
towarzystwie doskonale się bawiąc? 
Koniecznie wybierz się do Parku 
Miejskiego w Grodzisku Wielkopol-
skim na Piwobranie – największy fe-
styn piwny w Wielkopolsce. Trzecia, 
wyjątkowa edycja eventu, podobnie 
jak poprzednie, jest okazją do spo-
tkań miłośników stylu piwa grodzi-
skiego i spędzenia czasu w dosko-
nałej, piknikowej atmosferze. A dla 
wszystkich zaśpiewa gwiazda pol-
skiej sceny muzycznej Agnieszka 
Chylińska. Wstęp na wszystkie 
atrakcje jest bezpłatny.

Organizatorem największej, 
miejskiej imprezy plenerowej 
w 2017 roku w Grodzisku Wielko-
polskim są miejscowy Urząd Miej-
ski oraz Browar Grodzisk. Każda 
edycja z roku na rok cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem. I tym 
razem atrakcyjny program Piwo-
brania bez wątpienia przyciągnie 
wielu amatorów doskonałego piwa 
z Browaru Grodzisk i dobrej zaba-
wy. Całe miasto zatętni radością 

i czekać będzie na wszystkich gości 
z atrakcyjnym programem. Każdy 
znajdzie coś dla siebie i zapewne nie 
będzie się nudzić.

Koncerty, degustacje, konkursy, 
zwiedzanie browaru
Tegoroczna, trzydniowa edycja 

Piwobrania to przede wszystkim 
święto piwa – degustacje i możli-
wość poznania różnych gatunków 
trunku. Piwobranie to możliwość 
biesiadowania, ale także Konkurs 
Piw Domowych, a dla specjalnie za-
interesowanych giełda birofi lów. Nie 
lada gratką dla gości i mieszkańców 
jest to, że tylko w tych dniach Browar 
Grodzisk otwiera bramy warzelni 
i zaprasza osoby pełnoletnie do zwie-
dzania tych miejsc, które zwykle są 
niedostępne dla postronnych.

Grodziskie Piwobranie to także 
okazja do dobrej zabawy w plenerze 
– w tym roku na wszystkich czekają 
występy kabaretów i biesiada piwna. 
Niewątpliwie mocnym akcentem 

tegorocznego święta będzie występ 
gwiazd polskiej sceny muzycznej – 
24 czerwca, o godzinie 22.00 spe-
cjalnie dla grodziskiej publiczności 
zaśpiewa Agnieszka Chylińska, a po 
koncercie rozpocznie się impreza 
taneczna. Dzień później, 25 czerw-
ca o 20.30., wystąpi Papa D.

Wiele ogromnych emocji czeka 
na tych wszystkich, którzy będą 
kibicować uczestnikom Konkursu 
Piw Domowych, który wyłoni naj-
lepszych pasjonatów sztuki warze-
nia piw w warunkach domowych. 

Limitowane piwo 
na Piwobranie 2017 
Grodziskie piwo doczekało się 

sporej rzeszy wiernych fanów. 
Wszystkie trunki warzone z Browa-
rze będą dostępne podczas festynu. 
Specjalnie z okazji Piwobrania 2017 
– dla tych, którzy przyjadą na festyn 
skosztować piwa, Browar Grodzisk 
wprowadza na rynek limitowaną 
serię piwa uwarzonego specjalnie 
na Piwobranie. Autorem receptury 
Piwa z Grodziska z lawendą i kolen-
drą jest zwycięzca ubiegłorocznej 

edycji Grodziskiego Konkursu Piw 
Domowych – Bartłomiej Pawlik. 
Piwo będzie dostępne na Piwobra-

niu i na pewno nie zabraknie go dla 
wszystkich tych, którzy zechcą go 
spróbować.

Moc atrakcji na Piwobraniu 
Od 23 do 25 czerwca spotkajmy się i wspólnie bawmy się podczas 
święta piwa i piwowarów w Grodzisku Wielkopolskim 

 Więcej o Piwobraniu przeczytasz na: 
WWW.PIWOBRANIE.PL/PROGRAM/

Piątek, 23 czerwca
Stary Rynek
• 12.00 Street Soccer
Kościół pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa
• 17.00 msza św. w intencji miesz-
kańców, 80. Rocznica Ofi arowa-
nia Miasta Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa
Teren przy wiatraku
• 21.30 plenerowe „Kino pod 
Wiatrakiem” fi lm pt. „Hiszpański 
temperament”
• 23.00 W MAC VIND
Sobota, 24 czerwca
Stary Rynek
• 10.00 Street Soccer
Park Miejski namiot biesiadny
• 16.00 Biesiada Piwna: zespół 
ZDROJOWIANIE, „Piwo – 
odwieczny towarzysz człowieka” 
prezentacja Macieja Husa, Kabaret 
EWG, Kapela BAYER, ogłoszenie 
wyników Grodziskiego Konkursu 
Piw Domowych, degustacja edycji 
specjalnej Piwa z Grodziska

scena główna
• 20:00 zespół SAMA RIVER 
BLUES
• 21.45 ofi cjalne otwarcie 
Grodziskiego Piwobrania, pokaz 
fajerwerków
• 22.00 AGNIESZKA CHYLIŃ-
SKA
• 23.30 dyskoteka DJ Maciej 
Brzeziński
Niedziela, 25 czerwca
Browar Grodzisk ul. Poznańska
• 10.00 zwiedzanie browaru (od 
10:00–16:00)
Park Miejski
• 11.00 MĘSKIE ZUMBOWA-
NIE prowadzący: Jacek Roszak 
i Krzysztof Lewandowski
namiot biesiadny
• 15.00 Biesiada Piwna: występy 
artystyczne; m.in. Silesian Tyrol 
Band, konkursy piwne
scena główna
• 18.30 MARIUSZ KALAGA
• 20.30 PAPA D.
Więcej na www.piwobranie.pl

Program


