
BE
ZP

ŁA
TN

Y 
DW

U
TY

GO
DN

IK
 M

IE
SZ

KA
Ń

CÓ
W

 P
O

ZN
AN

IA
 I 

O
KO

LI
C

PO
ZN

A
Ń

, B
U

K,
 C

ZE
RW

O
N

A
K,

 D
O

PI
EW

O,
 D

U
SZ

N
IK

I, 
KL

ES
ZC

ZE
W

O,
 K

O
M

O
RN

IK
I, 

KO
ST

RZ
YN

, K
Ó

RN
IK

, L
U

BO
Ń

, M
O

SI
N

A,
 M

U
RO

W
A

N
A

GO
ŚL

IN
A,

 O
PA

LE
N

IC
A,

 P
O

BI
ED

ZI
SK

A,
 P

U
SZ

CZ
YK

O
W

O,
 R

O
KI

ET
N

IC
A,

 S
TĘ

SZ
EW

, 
SU

CH
Y 

LA
S,

 S
W

AR
ZĘ

DZ
, 

TA
RN

O
W

O
 P

O
DG

Ó
RN

E 

NR 121 / 22 CZERWCA 2017 / NAKŁAD 20.000NAKŁAD 20.000 / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Chylińska i Papa D w DopiewieChylińska i Papa D w Dopiewie  STR. 8
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FOT. MATERIAŁY PRASOWE

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!

Zaśpiewają WilkiZaśpiewają Wilki

Wilki, Formacja Nieżywych Wilki, Formacja Nieżywych 
Schabuff  i Łukasz Zagrobelny Schabuff  i Łukasz Zagrobelny 

będą gwiazdami Dni Gminy będą gwiazdami Dni Gminy 
Tarnowo Podgórne.Tarnowo Podgórne. STR. 12STR. 12

Mrozu i Cleo wystąpią w Stęszewie. STR. 9
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Podpoznańskie gminy przyciągają gwiazdami

Kalendarium

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 Prze-
źmierowo. Sprzedaż interneto-
wa: Bilety24.pl.

23 / 25 czerwca
PIĄTEK / NIEDZIELA
• Planujesz ciekawie rozpocząć 
tegoroczne wakacje? Szukasz 
miejsca gdzie możesz spędzić 
czas w miłym towarzystwie do-
skonale się bawiąc? Koniecznie 
wybierz się do Parku Miejskiego 
w Grodzisku Wielkopolskim na 
Piwobranie – największy festyn 
piwny w Wielkopolsce. Trzecia, 
wyjątkowa edycja eventu, po-
dobnie jak poprzednie jest oka-
zją do spotkań miłośników stylu 
piwa grodziskiego i spędzenia 
czasu w doskonałej, piknikowej 
atmosferze. A dla wszystkich 
zaśpiewa gwiazda polskiej sceny 
muzycznej Agnieszka Chyliń-
ska. Wstęp na wszystkie atrakcje 
jest bezpłatny. Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl. 

28 czerwca / 2 lipca
ŚRODA / SOBOTA
• Przeszło 150 piekielnie 
szybkich, pięknych i drogich 
aut będzie można zobaczyć na 
trasie pomiędzy Torem Poznań 
a hotelem Andersia. Natomiast 
w sobotę, 1 lipca, bramy Toru 
Poznań zostaną otwarte dla 
wszystkich, którzy zechcą 
zobaczyć cuda i nowości świata 
motoryzacji. Wstęp wolny.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Cleo i Mrozu w Stęszewie, 
Agnieszka Chylińska i Papa D 
w Dopiewie, Wilki, Formacja 
Nieżywych Schabuff i Łukasz Za-
grobelny w Tarnowie Podgórnym, 
Cugowscy w Kleszczewie, a Hej 
z Katarzyną Nosowską i Andrzej 
Piaseczny w Swarzędzu. Brzmi 
niezwykle atrakcyjnie! A to tylko 
wybrane propozycje koncertów, 
które w najbliższym czasie orga-
nizują podpoznańskie gminy przy 
okazji swoich Dni. 

Poprzez występy gwiazd władze 

samorządowe chcą przyciągnąć 
przede wszystkim mieszkańców, ale 
i turystów, by przy okazji pokazać 
walory swojej gminy. Moim zda-
niem warto skorzystać z zaprosze-
nia, bo koncerty są darmowe, a przy 
okazji festynów nie zabraknie i in-
nych atrakcyjnych wydarzeń spor-
towo-rekreacyjno-kulturalnych, 
podczas których można aktywnie 
spędzić czas z rodziną. Wyjazd za 
tak zwaną miedzę to także sposob-
ność zwiedzenia okolicy, w której 
jest sporo urokliwych miejsc. 

Nie zamykajmy się zatem do 
bywania wyłącznie na imprezach 
plenerowych w miejscu naszego 
zamieszkania. Warto udać się 
kawałek dalej, a na pewno wrócimy 
do domów zadowoleni. 

O przeróżnych propozycjach wy-
darzeń piszemy na co dzień także 
na www.naszglospoznanski.pl. 

Tymczasem nie wiem jak to się 
stało: mamy już drugą połowę 
czerwca i właśnie rozpoczynają się 
wakacje! Odpoczynku i przyjemno-
ści życzę wszystkim!!!

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

Warto skorzy-
stać z zaproszeń 
sąsiednich gmin

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

17 VII
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!

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

Na tych ulicach będzie ciszej, spo-
kojniej i bezpieczniej. Do wjazdu 
zostaną dopuszczone tylko wyzna-
czone grupy pojazdów. Zmotoryzo-
wani mieszkańcy i przedsiębiorcy 
będą mogli wjeżdżać w ulicę ozna-
kowaną znakiem zakazu wjazdu 
po otrzymaniu warunków wjazdu 
wydanych przez Zarząd Dróg Miej-
skich. Będą one wydawane w zależ-
ności od potrzeb wnioskodawcy na 
dłuższy (min. 1 rok) lub krótki okres 
czasu.

– W ulicę oznakowaną znakiem 
zakazu wjazdu w obu kierunkach 
będą mogły też wjeżdżać pojazdy 
służbowe: policji, straży miejskiej, 
straży pożarnej, pogotowia, a także 
taksówki, ale tylko w czasie wykony-
wania zarobkowego przewozu osób 
w rejonie Starego Rynku – informu-
je Marcin Idczak z ZDM. – Wyłą-
czone z tego zakazu mają być także 
pojazdy dojeżdżające do kościoła 
franciszkanów przy ul. Francisz-
kańskiej oraz do parkingu przy ul. 

Wrocławskiej 25 – dodaje Idczak. 
Oprócz warunków wjazdu nastąpi 
również zmiana kierunku ruchu na 

ul. Góra Przemysła. Pojazdy poru-
szać się będą od ul. 23 Lutego do 
Paderewskiego.

Wniosek o uzyskanie warunków 
będą mogli złożyć:
•  mieszkańcy, właściciele i najemcy 

lokali mających możliwość posto-
ju pojazdów poza drogą (np. na 
terenie posesji),

•  mieszkańcy mający możliwość ko-
rzystania z wyznaczonych miejsc 
postojowych (dotyczy mieszkań-
ców ulic Paderewskiego, Szkolnej, 
Jaskółczej, Koziej, Gołębiej obję-
tych znakiem B-1),

•  instytucje z siedzibą znajdującą się 
w obszarze objętym znakiem B-1, 
których pojazdy mają możliwość 
postoju poza drogą (np. na terenie 
posesji),

•  służby komunalne i fi rmy wykonu-
jące usługi komunalne,

•  redakcje mediów (wyłącznie dla 
samochodów służbowych),

•  inne podmioty, dla których wjazd 
jest niezbędny i zostanie odpo-
wiednio uargumentowany (np. 
kurierzy dowożący przesyłki dla 
mieszkańców z wyłączeniem do-
staw towarów dla fi rm i instytucji, 
hotele – dla przejazdu gości z po-
twierdzoną rezerwacją). SL

Mieszkańcy i przedsiębiorcy 
uprzywilejowani
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przygotował projekt regulaminu określającego warunki wjazdu na 
ulice Paderewskiego, Zamkową i Szkolną. Ma on wejść w życie pod koniec lipca

Tradycyjnie na okres wakacji po-
znańskie autobusy i tramwaje 
będą jeździć według letniego roz-
kładu jazdy. Na torach i ulicach 
pojawi się więcej nowoczesnego 
i klimatyzowanego taboru.

– W wakacyjnym rozkładzie jazdy 
w dni robocze uruchamiać będziemy 
117 tramwajów, z czego aż 85, czyli 
prawie 73%, będzie niskopodłogo-
wych. W weekendy będzie jeszcze 
lepiej – na 82 uruchamiane tramwa-
je aż 80 będzie niskopodłogowych – 
informuje Iwona Gajdzińska, rzecz-
nik MPK Poznań. – Będzie większy 
komfort przy wsiadaniu i wysiada-
niu, co z pewnością odczują rodzice 
z wózkami, niepełnosprawni i starsi 
pasażerowie – dodaje.

Dzień po ostatnim szkolnym 
dzwonku i rozdaniu świadectw Za-
rząd Transportu Miejskiego wpro-
wadza tzw. letni rozkład jazdy. Bę-
dzie on obowiązywał od 24 czerwca 
do 31 sierpnia.

Zyskają ci, którzy będą chcieli 
dojechać nad poznańskie jeziora – 
Strzeszynek i Kiekrz. Linia 95 dwu-
krotnie zwiększy częstotliwość kur-
sowania, a autobus 46 we wszystkie 
dni tygodnia (w dni robocze w godz. 
10:00 – 19:00, a w soboty i niedziele 
– 10:00 – 20:00) wydłuży swoją tra-
sę do Strzeszynka.

Główną zmianą będzie zmniej-
szenie częstotliwości kursowania 
komunikacji miejskiej. Linie tram-
wajowe 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 
15 i 17 w dni robocze kursować będą 

co 15 minut. Podobnie linia numer 
20, ale ona jeździ w godzinach 6:30 
– 9:00 oraz 14:00 – 19:00. W związ-
ku z remontem torowiska na ul. 
Królowej Jadwigi tramwaje 13 i 16 
pojadą częściej – co 7-8 minut. Na 
okres wakacji zawieszone będzie 
kursowanie tramwajów 3 i 19, 
a w związku z remontem na Królo-
wej Jadwigi – 6, 12 i 18. Więcej na 
ten temat piszemy na str. 4.

Również część autobusów poje-
dzie co 15 minut w dni robocze – li-
nie: 51, 54, 63, 64, 68, 69, 74, 82, 
90, 91 i 93. Są to linie, tzw. grupy 
głównej, do której w lipcu i sierpniu 
dołączona zostanie również linia 
71. Ona także w godzinach szczy-
tu w dni robocze pojedzie co kwa-
drans. W soboty i święta rozkłady 
nie ulegają zmianie.

W okresie letnim zawieszone zo-
stanie funkcjonowanie autobusu nr 
87, a na linii nr 60 nie będą wyko-
nywane tzw. kursy szkolne. Rzadziej 
i bez wjazdu w głąb kampusu UAM 
na Morasku pojedzie linia 98.

Jeśli chodzi o komunikację auto-
busową podmiejską to nie zmienią 
się rozkłady jazd linii: 320, 321, 
322, 323, 511, 602, 610, 611, 616, 
651, 690, 702, 704, 727, 729, 803, 
830, 832, 833, 834, 882, 891, 893, 
901, 904 i 911.

Zawieszone zostanie kursowanie 
linii: 397 i 398, a zmiany w rozkła-
dach jazdy nastąpią na liniach:
•  312 – zmiana godzin odjazdów 

w dni robocze wraz z ogranicze-

niem liczby kursów, nie będą re-
alizowane wjazdy do Bolechowo-
Osiedle/Zespół Szkół,

•  341 oraz 342 – zmiana godzin od-
jazdów w dni robocze,

•  348 – w dni robocze częstotliwość 
kursów w porannym i popołudnio-
wym szczycie komunikacyjnym 
wynosić będzie co około 60 minut, 
poza szczytem co około 120 mi-
nut,

•  396 – zmiana godzin odjazdów 
w dni robocze wraz z ogranicze-
niem liczby kursów, powrót na 
stałą trasę przez ul. Nowe Osiedle 
w Czerwonaku,

•  512 – korekta godzin odjazdów, 
bez wjazdów do przystanku Ka-
mionki/Szkoła,

•  527 – nie będą realizowane wjazdy 
do przystanku Kamionki/Szkoła,

•  603 – nie będzie wykonywany 
kurs szkolny z Łęczyca/Dworcowa 
o godzinie 7.03,

•  614 – w dni robocze częstotliwość 
kursów w porannym i popołudnio-
wym szczycie komunikacyjnym 
wynosić będzie co około 50 minut,

•  701 – w dni robocze częstotliwość 
kursów w porannym i popołudnio-
wym szczycie komunikacyjnym 
wynosić będzie co około 50 minut,

•  703 – w dni robocze częstotliwość 
kursów w porannym i popołudnio-
wym szczycie komunikacyjnym 
wynosić będzie co około 50 mi-
nut, a poza szczytem co około 60 
minut, zmiany godzin odjazdów 
w soboty i niedziele,

•  710 – korekta godzin odjazdów, 
w dni robocze nie będzie wykony-
wany kurs o godzinie 6.48 z Gór-
czyna, zawieszone kursowanie 
linii w soboty,

•  716 – w dni robocze częstotliwość 
kursów w porannym i popołudnio-
wym szczycie komunikacyjnym 
wynosić będzie co około 30 minut, 
a poza szczytem co 60 minut, nie 
będą realizowane kursy na od-
cinku Głuchowo – Chomęcice, 
zmiana trasy przejazdu w związku 
z zamknięciem dla ruchu ul. ks. 
Malinowskiego w Komornikach,

•  802 – korekty godzin odjazdów, 
nie będą realizowane wjazdy do 
przystanku Tarnowo Podgórne/
Gimnazjum,

•  804 – korekty godzin odjazdów,
•  811 – korekty godzin odjazdów, 

nie będą realizowane wjazdy do 
przystanku Tarnowo Podgórne/
Gimnazjum,

•  812 – korekty godzin odjazdów, 

nie będą realizowane wjazdy do 
przystanku Tarnowo Podgórne/
Szkolna,

•  813 – korekty godzin odjazdów, 
nie będą realizowane wjazdy do 
przystanku Tarnowo Podgórne/
Szkolna,

•  821 – korekty godzin odjazdów,
•  902 – część kursów realizowana 

będzie tylko na odcinku os. Sobie-
skiego – Morasko,

•  903 – kurs o godz. 7.40 z przystan-
ku Złotniki/Park Nickel bez prze-
jazdu przez Złotniki/Osiedle,

•  905 – zmiana rozkładu jazdy, 
zmniejszenie częstotliwości kur-
sów: w dni robocze oraz soboty 
kursy realizowane z częstotliwo-
ścią co około 90 minut, a w nie-
dziele co około 120 minut,

•  907 – zmiana rozkładu jazdy, 
zwiększenie częstotliwości kur-
sów: w dni robocze co około 30 mi-
nut, a w soboty i niedziele co około 
60 minut. SL

Od soboty letni rozkład jazdy 
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Linia 95 dwukrotnie zwiększy częstotliwość kursowania.
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4 WYDARZENIA

PROMOCJA

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

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

Spore zmiany czekają latem pasaże-
rów komunikacji tramwajowej w Po-
znaniu. I to nie tylko z powodu rozpo-
czętych w szkołach dwumiesięcznych 
wakacji (będzie obowiązywać letni 
rozkład jazdy – tramwaje i autobusy 
kursować będą z mniejszą częstotliwo-
ścią), ale przede wszystkim remontów 
torów tramwajowych i sieci trakcyjnej 
na moście i ulicy Królowej Jadwigi.

Odnowiony został w czerwcu prze-
jazd przez tory tramwajowe na skrzy-
żowaniu ul. Krańcowej z ul. War-
szawską, a ostatnio odcinki torów 
i rozjazdów na ul. Murawa i Winogra-
dy, a także prace konserwatorskie sta-
cji prostownikowych, które na tydzień 
(od 15 do 23 czerwca) wyłączyły z ru-
chu tramwajowego trasy na Winiary, 
Wilczak i Winogrady.

Po nich zaczyna się (od 24 czerwca 
do końca sierpnia) największy w tym 
roku remont torów, rozjazdów i sie-
ci trakcyjnej w ul. Królowej Jadwigi 
(między ul. Półwiejską a Drogą Dę-
bińską), a także modernizacja toro-
wiska na moście Królowej Jadwigi 
i na ul. Strzeleckiej. Ponadto przebu-
dowane zostaną przystanki tramwa-
jowe, wzbogacone o elektroniczne 
tablice informacyjne. Utworzony 
zostanie również kolejny przystanek 
typu wiedeńskiego na ul. Górna Wil-
da w sąsiedztwie ul. Różanej.

Jak poinformował Adam Maj-
chrzycki, zastępca dyrektora tech-
nicznego ds. infrastruktury poznań-
skiego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego, prace w tych miej-
scach są niezbędne. Ostatni tak duży 

remont torów przeprowadzony był na 
ul. Królowej Jadwigi w latach 80-tych, 
a na pobliskim moście nad Wartą 
w latach 90-tych.

Natomiast Henryk Spychalski, 
zastępca dyrektora Zarządu Trans-
portu Miejskiego w Poznaniu dodał, 
że prace na tym ważnym dla komuni-
kacji miejskiej odcinku, wykonywane 
będą w wakacje, tak by remonty były 
jak najmniej dokuczliwe dla pasaże-
rów; w miarę możliwości w jednym 
terminie. Jednocześnie, podczas ko-
niecznych robót torowych na moście 
i w ulicy Królowej Jadwigi, wykonane 
będą prace na ul. Górna Wilda (budo-
wa przystanku wiedeńskiego przy ul. 
Różanej) oraz na ul. Strzeleckiej.

Na tegoroczne remonty torowisk 
i sieci trakcyjnej, a także odnowienie 

infrastruktury komunikacyjnej, w tym 
przystanków, miasto przeznaczyło 24 
mln zł. To już jest kolejny rok, kiedy 
w Poznaniu przeznacza się niemałe 
środki na ten cel. W ostatnich dwóch 
latach – w letnie wakacje – takim znacz-
nym czynnościom modernizacyjnym 
poddana została trasa Poznańskiego 
Szybkiego Tramwaju. W tym roku – 
w styczniu – popularna „Pestka” ob-
chodziła jubileusz 20-lecia, a linia ta 
nadal należy do najnowocześniejszych 
tras tramwajowych w Polsce i cieszy się 
dużym powodzeniem wśród pasaże-
rów. Tramwaje jeżdżą tam z dużą pręd-
kością, bo 70 km na godz., podczas gdy 
na innych trasach przejazd ten jest od 
40–50 km na godz., a na zatłoczonych 
ulicach lub starych torowiskach jeszcze 
wolniejszy.

Po zakończeniu prac torowo-siecio-
wych w ul. Królowej Jadwigi, również 
tam tramwaje przyśpieszą. Ponadto, 
po wakacjach, wygodnie będzie się 
do nich wsiadać z przebudowanych 
przystanków.

Zanim to nastąpi, przypominamy, 
już od 24 czerwca pasażerów czekają 
duże zmiany w kursowaniu tramwa-
jów. Trasy zmienią tramwaje pięciu 
linii (2, 7, 9, 15 i 20); kolejne pięć nie 
wyjedzie na tory (3, 6, 12, 18 i 19); na-
tomiast dwie linie: 13 i 16 kursować 
będą częściej.

Duże zmiany w kursowaniu tramwajów
Trasy zmienią tramwaje pięciu linii (2, 7, 9, 15 i 20), kolejne pięć nie wyjedzie na tory (3, 6, 12, 18 i 19), 
natomiast dwie linie – 13 i 16 – kursować będą częściej

Andrzej
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•  Linia 2: z Ogrodów na Dębiec 
(i z powrotem) pojedzie przez 
ul. Towarową i Wierzbięcice.

•  Linia 7: zamiast na Zawady poje-
dzie do Miłostowa (w miejsce za-
wieszonej linii 6 – na czas remontu 
torów w ul. Królowej Jadwigi).

•  Linia 9: tak samo, jak tramwaje 
linii 2, pojedzie zastępczą trasą 
– ul. Towarową i Wierzbięcice.

•  Linia 15: od „Bałtyku” pojedzie 
w kierunku Dworca Zachodniego, 
a stamtąd trasą PST na Piątkowo. 
Powrót w stronę Budziszyńskiej 
i Junikowa będzie również odby-

wał się wydłużoną trasą „Pestki” 
z przejazdem przez Dworzec 
Zachodni.

•  Linia 20: trasa z i do Piątkowa zo-
stanie skrócona do al. Marcinkow-
skiego (tramwaje nie pojadą przez 
rondo Rataje i most Św. Rocha).

•  Kursować będą autobusy linii: 
T-6 (za tramwaje linii 6) na 
trasie: Dworzec Zachodni – Ma-
tyi– Królowej Jadwigi – Rondo 
Rataje – Królowej Jadwigi – Ma-
tyi – Dworzec Zachodni. W dni 
robocze, w godzinach komuni-
kacyjnego szczytu co 5 minut. 

• Trasa tramwajowa w ul. Królo-
wej Jadwigi zbudowana została 
etapami, jako linia omijająca 
centrum Poznania, będąca też 
najkrótszym połączeniem między 
Dworcem Głównym a Ratajami. 
Najpierw, w latach 1950–52 zbudo-
wany został most (im. J. Marchlew-
skiego), po którym 22 lipca 1952 
r. od ul. Strzeleckiej przejechały 
pierwsze tramwaje linii 13. W paź-
dzierniku 1955 r. przekazano do 

użytku pierwszy odcinek dwujez-
dniowej trasy „Marchlewskiego”, 
z torowiskiem po środku – omijają-
cej śródmieście: od ul. Strzeleckiej 
do ul. Dzierżyńskiego (od 1979 r. 
ul.: Półwiejska i od 1981 r. Górna 
Wilda). W maju 1957 r. kolejny od-
cinek trasy między ul. Dzierżyńskie-
go a ul. Gwardii Ludowej (od 1991 
r. to ul. Wierzbięcice). Pojechały nią 
tramwaje nr 14 (Palacza – Starołę-
ka) i 16 (Winogrady – Rataje).

Trasy tramwajów 
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Przez minioną dekadę sen 
z powiek spędzał panu brak 
bezkolizyjnego przejazdu w ul. 
Grunwaldzkiej, przecinającego 
tory kolejowe w rejonie stacji Po-
znań-Junikowo. Teraz już chyba 
śpi pan spokojnie?

— Wszystko wygląda na to, iż 
wreszcie się doczekamy rozwiąza-
nia tego komunikacyjnego proble-
mu, bo zapadła decyzja, że wybudo-
wany zostanie nie wiadukt, a tunel. 
Musimy sobie zdawać jednak spra-
wę, że nie powstanie on tak szybko, 
jakbyśmy chcieli, gdyż inwestycja 
będzie realizowana w systemie 
„Zaprojektuj i wybuduj”. Nasz 
wkład własny będzie większy niż 15 
procent i musimy te pieniądze zna-
leźć i zapisać w Wieloletnim Planie 
Finansowym. Sądzę, że we wrze-
śniu ogłoszony zostanie przetarg, 
a po jego rozstrzygnięciu w 2018 
roku przygotowywana będzie 
dokumentacja. Budowa powinna 
się rozpocząć w 2019 roku. Musimy 
też podjąć decyzję, czy przy ulicy 
Wołczyńskiej ma powstać sygna-
lizacja, czy rondo, którego jestem 
zwolennikiem. Tunel to inwestycja 
realizowana przy porozumieniu 
gminy Komorniki, miasta Poznań 
i powiatu poznańskiego. 

Budżet Komornik w 2016 roku 
po raz pierwszy w historii gminy 
przekroczył 100 mln zł. Dochody 
ostatecznie kształtowały się na 
poziomie ponad 122 mln zł., a wy-
datki – 132 zł. Jak prezentują się 
gminne fi nanse w 2017 roku?

— Zaplanowane zostały w po-
dobnych wysokościach. Dochody 
szacujemy na około 130 mln 
zł, a wydatki nieco wyższe. Na 
inwestycje wydamy aż 35 milionów 
złotych.

Proszę wymienić największe 
z nich…

— Kwotowo najwięcej, bo ponad 
6,5 mln zł, wydamy na kanalizację 
deszczową w ulicy Grunwaldzkiej 
w Plewiskach. Budowana jest na 
odcinku dwóch kilometrów i ma 
przejąć odwodnienie połowy wsi. 
Jeśli dodam, że ponad dwoma 
milionami dofi nansowaliśmy reali-
zowaną przez powiat modernizację 
ulicy Grunwaldzkiej, to w sumie 
przeznaczyliśmy na nią ponad 
osiem milionów złotych. Ponad 
sześć milionów wydamy także na 
budowę drogi łączącej ul. Młyńską 
z Żabikowską. To bardzo ważna 
inwestycja dla stale rosnącej liczby 
mieszkańców tej części Komornik. 
Nową drogą powinni oni przeje-
chać już przed wakacjami przyszłe-
go roku. Poza tym w Szreniawie na 
osiedlu Kompozytorów budujemy 
ulicę Vivaldiego oraz Piaskową 
w Komornikach. W tym roku ma 
być przebudowana ul. Gottlieba 
Daimlera w celu poprawy dojaz-
du do węzła Komorniki. Ponadto 

za ponad cztery miliony złotych 
powstanie budynek komunalny 
z ośmioma mieszkaniami. Będzie 
oddany w przyszłym roku.

Największa część gminnego 
budżetu od lat przeznaczana jest 
jednak na oświatę…

— Tak. W tym roku wydamy na 
nią 1/3 budżetu. Budujemy Szkołę 
Podstawową w Chomęcicach. 
Wstępny koszt to 3,6 mln zł, ale 
na pewno wzrośnie, bo chcemy 
dobudować jedną kondygnację. 
Z kolei zgodnie z życzeniem sołtysa 
Wir i mieszkańców ogłoszony 
będzie konkurs na projekt archi-
tektoniczny podstawówki. Także 
powstanie nowa placówka w tej 
wsi. 1 września 2016 r. oddaliśmy 
dzieciom nową Szkołę Podstawową 
w Plewiskach, a teraz budujemy 
obok boisko. Powinno być gotowe 
na wrzesień. 

Także mieszkańcy mogą zgłaszać 
pomysły dotyczące zadań inwesty-
cyjnych i nieinwestycyjnych... 

— Po raz pierwszy ogłosiliśmy 
„Budżet obywatelski”. Propozy-

cje na 2018 rok mogą dotyczyć 
inwestycji o wartości do 100 tys. 
zł lub przedsięwzięć tzw. miękkich 
do 10 tys. zł. Pula przeznaczona 
na pierwszy komornicki „Budżet 
obywatelski” to w sumie 600 tys. 
zł. Na zgłoszenia czekamy do 15 
września.

Gmina Komorniki to miejsce 
najchętniej wybierane do życia 
w Polsce. Odnotowała ona naj-
większy dodatni współczynnik 
migracji w rankingu JST Zrówno-
ważonego Rozwoju. To cieszy, ale 
i zobowiązuje, prawda?

— To powód do satysfakcji, że 
w minionych latach nastąpił 
zauważalny wzrost napływu lud-
ności na teren gminy Komorniki. 
Ludzie chcą tu mieszkać nie tylko 
ze względu na bliskość Poznania, 
ale i na możliwość znalezienia 
zatrudnienia na miejscu. Obecnie 
więcej osób dojeżdża do gminy do 
pracy, niż z niej wyjeżdża. Wzrost 
liczby mieszkańców generuje 
jednak problemy, m.in. ze żłobkami 
i przedszkolami. Musimy je rozwią-
zywać, by miejsc w nich starczyło 
dla wszystkich dzieci.

8 czerwca do PUK Komorniki 
dostarczono pierwsze autobusy 
miejskie w ramach projektu 

fi nansowanego z WRPO na lata 
2014 – 2020. Wiem, że będą 
kolejne. Kiedy?

— Chcemy wymieniać sukcesywnie 
gminny tabor. Teraz trafi ły do nas 
trzy nowoczesne, w pełni klimaty-
zowane i niskoemisyjne pojazdy 
Solaris Urbino 12. Kolejna transza 
zaplanowana jest we wrześniu 2017 
roku – dwa pojazdy Solaris Urbino 
10 oraz w marcu 2018 roku – trzy 
pojazdy Solaris Urbino 12. Z kolei 

w ramach Metropolii Poznańskiej 
i modernizacji punktu przesiad-
kowego w Rosnówku złożymy też 
wniosek o dofi nansowanie zakupu 
czterech autobusów. 

Przy wszelkich publicznych 
wystąpieniach od pewnego czasu 
mówi pan o wartościach, jaką nie-
sie za sobą samorząd terytorialny. 
Dlaczego jest to tak ważne?

— Ja się generalnie do polityki nie 

mieszam, ale ludzie i media często 
mylą twierdząc, że samorząd to 
wójt, burmistrz lub prezydent. Tak 
nie jest. Samorząd to my wszy-
scy. Reforma samorządowa jest 
najbardziej udaną ze wszystkich po 
1989 roku. I jeśli nawet zdarzyły 
się gdzieś nieliczne przypadki 
nieprawidłowości, to należy nad 
samorządem pracować, a nie go 
likwidować. Dzięki samorządom 
wszystkich szczebli nastąpiła 
rewolucyjna poprawa jakości życia 
wszystkich Polaków. Nie dajmy 
ludziom wmówić, że to patologia, 
bo patrzymy sobie na ręce. Gdyby 
były one brudne, to mieszkańcy, by 
mnie odsunęli, a nie wybierali przez 
cztery kadencje. Wartością samą 
w sobie jest to, że ludzie mogą 
decydować, a wójt, burmistrz, czy 
prezydent wybierany bezpośrednio, 
a nie przez polityczną radę, czuje 
się bardziej zobowiązany przed 
mieszkańcami. 

Pozwólmy ludziom decydować
Rozmowa z Janem Brodą, wójtem gminy Komorniki 
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Dzięki samorządom 
nastąpiła rewolucyj-
na poprawa jakości 
życia wszystkich 
Polaków

rozmawiał
Sławomir Lechna
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

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

• usługi transportowe 

• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

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

Król kurkowy

W Kórniku-Bninie tradycyjnie od 
1749 r. święto Zesłania Ducha Św. 
(Zielone Świątki) to dzień turnie-
jów bractwa kurkowego o tytuł 
króla. W przeszłości korzystał on 
z licznych przywilejów w tym rów-
nież fi skalnych. Obecnie „panuje” 
przez rok w społeczności brackiej. 
Król kurkowy staje się postacią hi-
storyczną tak jak ponad 250 jego 
poprzedników. 

3 czerwca bracia kurkowi z Kór-
nika-Bnina i zaproszeni goście spo-
tkali się w kościele pw. Św. Woj-
ciecha w Bninie, gdzie ks. dziekan 
Franciszek Sikora i proboszcz para-
fi i kórnickiej Grzegorz Zbączyniak 
odprawili uroczystą mszę św. i po-
święcili tarczę królewską ufundo-
waną przez Szymona Nowackiego, 
ubiegłorocznego króla kurkowego. 

Uroczysty turniej rozpoczęto od 
przyjęcia do bractwa dwóch nowych 
członków, którzy po złożeniu roty 
ślubowania i pasowaniu stali się 
członkami organizacji. Piotr Zalew-
ski, jest członkiem zarządu powiatu 
poznańskiego. Dariusz Pietrzak jest 
właścicielem fi rmy „Megahandel”. 
Obaj zarekomendowani zostali 
przez Zbigniewa Tomaszewskiego.

Członkowie bractwa w każdy pią-
tek spotykają się na strzelnicy. Zimą 
ćwiczą strzelanie z broni pneuma-

tycznej, a latem z kbks. Zwycięzcą 
zimowych turniejów strzeleckich 
KBBK został Zdzisław Jakubowski, 
który otrzymał pamiątkowy złoty 
krzyż bracki. Królewski XXIX turniej 
na strzelnicy brackiej w Skrzynkach 
rozpoczęto strzałami honorowymi: 
za papieża, ojczyznę i za pomyślność 
Bractw Kurkowych w Polsce. Turniej 
zakończył się sukcesem Grzegorza 
Toboły z Czerlejnka. Tytuł I rycerza 

zdobył Wojciech Wrzeszcz, a II ry-
cerza Zbigniew Donat. Najlepszym 
strzelcem w punktacji został Wło-
dzimierz Wrzeszcz. Ustępujący król 
Szymon Nowacki przekazał insygnia 
królewskie: cenny ryngraf z wizerun-
kiem kura wykonany w pracowni 
złotniczej mistrza Jerzego Włodawca 
w Poznaniu. Król Kurkowy otrzymał 
również pamiątkowy medal i tarczę. 
Uroczysta intronizacja królewska 
odbędzie się przed Zamkiem w Kór-

niku. Rycerze otrzymali pamiątkowe 
medale. Historia Bractwa jest pisana 
zdobytymi trofeami, na których wid-
nieją znaki szczególne fundatorów 
(tarcza) lub zwycięzców (medale 
i puchary). 

W 2017 roku bractwo obcho-
dzi 30-lecie odnowienia KBBK. 23 
września Kórnik będzie gościł liczne 
delegacje z Polski, Niemiec, Belgii, 
Holandii. Kazimierz Krawiarz

Grzegorz Toboła został XXIX Królem Kurkowym 
odnowionego Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego
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Rodzinny Piknik Ekologiczny 
„Z ekologią modnie” odbył się 11 
czerwca w Stęszewie. Na uczest-
ników czekało mnóstwo atrakcji, 
m.in. pokaz ratownictwa medycz-
nego, malowanie twarzy, kolorowe 
tatuaże, bańki mydlane, miasteczko 
rowerowe, warsztaty z fi lcu, wyko-
nywanie własnoręcznie biżuterii, 
zajęcia z jogi, zabawy plastyczne 
i sprawnościowe, wymiany „zabaw-
ka za zabawkę”, „książka za książ-
kę”, „sadzonka za makulaturę lub 
tworzywa sztuczne” oraz eko-quiz. 

Nie mogło również zabraknąć 
stoisk tematycznych: Nadleśnictwa 
Konstantynowo, Koła Łowieckiego 
„Lis i „Łoś”, wędkarzy, Stowarzy-
szenia LGD „Źródło”, Związku 
Międzygminnego CZO Selekt oraz 
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcer-
stwa „Skaut”. Odbyły się również 
fi nały konkursu piosenki ekologicz-

nej, eko-mody, koncert uczniów ze 
Szkoły Muzycznej „Stara Roszar-
nia” oraz wręczenie nagród i wyróż-
nień dla uczniów biorących udział 
w konkursach. 

Tytuł „Mistrza ekologii szkół 
gminy Stęszew” zdobyło Gimna-

zjum w Strykowie. „Eko-wyróżnie-
nie szkół gminy Stęszew” otrzymała 
zaś Szkoła Podstawowa w Modrzu. 
Piknik został dofi nansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu. Red

Stęszew: z ekologią modnie

REKLAMA
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Grzegorz Toboła został XXIX 
Królem Kurkowym. 

Król kurkowy staje 
się postacią histo-
ryczną tak jak po-
nad 250 jego po-
przedników
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DNI KLESZCZEWA

REKLAMA

Wydarzenie otwierające cykl imprez 
rozpocznie się po południu 1 lipca 
w Kleszczewie od spektaklu teatral-
nego dla dzieci, po którym wystąpią 
młodzi artyści z przedszkoli i szkół 
z terenu gminy. Dla najmłodszych 
przewidziano także szereg bezpłat-
nych atrakcji rekreacyjnych i edu-
kacyjnych. Część koncertową roz-
pocznie występ działającego już od 
17 lat zespołu śpiewaczego Klesz-
czewianie. 

Interesującym punktem progra-
mu będzie także koncert poznań-
skiego duetu Roadhouse. Dwóch 
znakomitych muzyków zaserwuje 
wyborną dawkę utworów utrzyma-
nych w stylach folk, blues i country. 

Wśród wielu atrakcji Dni Gmi-
ny Kleszczewo 2017 warto zwró-

cić szczególną uwagę na koncert 
gwiazdy. Na długą listę artystów 
i zespołów, którzy pojawili się do-
tąd na kleszczewskiej scenie, tym 
razem wpiszemy zespół Cugowscy. 
To znane wszystkim połączenie sił 
zespołu Bracia z Piotrem i Wojcie-
chem Cugowskimi w składzie oraz 
Krzysztofa Cugowskiego – ojca wy-
jątkowych artystów, a jednocześnie 
postać, z którą kojarzymy legendar-
ny zespół Budka Sufl era. Niestety, 
Budka Sufl era cyklem pożegnal-
nych koncertów zakończyła już 
swoją działalność, stąd też koncert 
w Kleszczewie to niepowtarzalna 
okazja przypomnienia sobie klima-
tów znanych z niezwykle efektow-
nych występów Budki Sufl era, ale 
także usłyszenia na żywo znanych 

utworów zespołu Bracia oraz po-
słuchania tego co mają do zapro-
ponowania trzej panowie wraz ze-
społem w ramach nowego pomysłu 
pt. Cugowscy. Zespół w roku ubie-
głym wydał płytę „Zaklęty krąg”, 
tytułowy utwór trafi ł błyskawicznie 
na wysokie miejsca list przebojów. 
Imprezę zakończy pokaz pirotech-
niczny i zabawa taneczna, która po-
prowadzi For You Team. 

Całości towarzyszyć będzie także 
Turniej Strzelecki o Puchar Wójta 
Gminy Kleszczewo.

Niezależnie od wagi wydarze-
nia, jakim będzie zapewne koncert 
Cugowskich, równie gorąco zachę-
camy do udziału we wszystkich wy-
darzeniach tegorocznej edycji Dni 
Gminy Kleszczewo. BK

Cugowscy zagrają 
w Kleszczewie

Tegoroczne Dni Gminy Kleszczewo 2017 
zostały zaplanowane w trzech odsłonach i trzech miejscach. 
Impreza inaugurująca to święto odbędzie się 1 lipca w Kleszczewie, 
kolejna 22 lipca w Gowarzewie, natomiast ostatnia 2 września, jako 
podsumowanie „Akcji Lato”, które odbywa się corocznie w Tulcach

 NASZ PATRONAT
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8 DNI GMINY DOPIEWO 

Tegoroczne „Dni Gminy Dopie-
wo” odbędą się 1 lipca i będą miały 
gwiazdorską obsadę. Warto zare-
zerwować sobie ten dzień w kalen-
darzu, by wybrać się z sąsiedzką 
wizytą na plac gminny w Dopiewie. 

Wydarzenie, nad którym patro-
nat sprawuje „Nasz Głos Poznań-
ski”, uświetnią koncerty – Agniesz-
ki Chylińskiej i Pawła Stasiaka 
z zespołem Papa D. Ich koncerty 
zaplanowano na godz. 18.30 i 21. 
Festyn wystartuje już o 14.30. Wy-
pełnią go występy lokalnych arty-
stów i animacje. O godz. 16 dzieci 
będą mogły wziąć udział w przed-
stawieniu interaktywnym „Bajkowy 
Świat” – będzie można popatrzeć, 
pośpiewać i potańczyć z bohaterami 
z bajek. Godzinę później wspólnie 
wystąpią: Orkiestra Dęta Gminy 
Dopiewo i Mażoretki Gminy Do-
piewo. Po nich sceną zawładnie 
młodzieżowy zespół „Other Melo-
dy”, grający znane utwory w zaska-
kujących aranżacjach. Co najmniej 
dwa razy będzie można wziąć udział 
w konkursach „Melodie znane i lu-
biane” (po 18.00 i ok. 20.30), który 
poprowadzi Brass Band „Golden 
Collective”. Na „Dniach Gminy 
Dopiewa” nigdy nie brakuje zabrak-
nie 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 nowoczesnego 
w programie „Modern Dance Show. 
Dzień zakończymy tradycyjnie za-
bawą z DJ’em.

Oprócz atrakcji na scenie uczest-
nicy festynu, między 14:30 a 17:30, 
będą mogli skorzystać z wielu ani-
macji przygotowanych przez stowa-
rzyszenia i jednostki gminy Dopie-

wo. Areną Animacji będą dowodzić 
kabareciarze z „Sunday Brothers” 
i maskotki gminne – ptaki DOP 
i EWO. Będzie można zagrać w pił-
kę nożną z GKS Dopiewo lub w war-
caby z KS „Korona” Zakrzewo, po-
rzucać dyskiem z Brave Beavers, 
poznać techniki samoobrony Klu-
bem Karate „Empi”, z wziąć udział 
w warsztatach śpiewaczych z Chó-
rem Gminy Dopiewo „Bel Canto”, 
posiłować się ze sztangą z GOSiR 
lub popisać wiedzą czytelniczą 
przed bibliotekarkami GBPiCK. 
Zdrowie sprawdzą medycy z „Bia-
łego Miasteczka”, o dodatkowe 
emocje zadba wesołe miasteczko, 
a głodnych i spragnionych nasyci 
miasteczko gastronomiczne. Plac 
będzie też metą gminnego rajdu ro-
werowego, którego organizatorem 
jest koło PTTK „Pędziwiatry”.

Agnieszka Chylińska – to artystka 
o ugruntowanej pozycji. Wokalist-
ka, znana także jako jurorka popu-
larnych telewizyjnych muzycznych 
show: „Mam talent!” czy „Mali Gi-
ganci” oraz autorka bajek. Ostatni 
krążek Agnieszki Chylińskiej „Fo-
rever Child” uzyskał już status po-
dwójnie platynowej płyty. Artystka 
wróciła nim do swoich rockowych 
korzeni, po wydanym siedem lat 
wcześniej popowo-dance-rocko-
wym „Modern Rocking”. Jej nowa 
płyta to zaskakująca i nieoczywista 
wypowiedź. Jej twórczość zawsze 
cechowało ukute przez nią samą ha-
sło: „nigdy taka sama”. Tym razem 
Agnieszka Chylińska postanowiła 
połączyć i zintegrować  rockową siłę 
nietuzinkowego głosu z nowocze-
snym brzmieniem. Zwracając się 
muzycznie w stronę swoich począt-
ków artystka zaprasza nas w niezwy-
kłą podróż. Podczas koncertu w Do-
piewie zaśpiewa nie tylko utwory 

z albumów solowych, ale także 
największe przeboje nagrane w cią-
gu kilku lat działalności w formacji 
O.N.A. (1994 – 2003) i pod szyldem 
Chylińska (2003 – 2006). Popular-
ność teledysku singla z ostatniej 
płyty robi wrażenie – „Królowa Łez” 
uzyskała 46 mln odsłon od premie-
ry we wrześniu 2016 r. Po drabinie 
popularności pnie się też drugi sin-
giel z tej płyty „Kocham cię, ale cię 
nie lubię”. Któż z nas nie słyszał 
wcześniejszych przebojów ikon mu-
zycznych namalowanych głosem 
tej wokalistki: ostrych – „Kiedy po-
wiem sobie dość”, „Jestem 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 zmieniały się 
składy i ewoluowała nazwa. Podczas 
koncertu będzie można usłyszeć 
przeboje, które odnosiły niemałe 
sukcesy: „Pocztówka z wakacji”, 
„Ocean wspomnień”, „Naj Story”, 
„Maxi singiel”, „Kamikadze wróć, 
„O-la-la” i wiele innych, a także kil-
ka 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 synthdance. 
Organizatorzy mają nadzieję, że 
taki gwiazdorski zestaw zagwaran-
tuje uczestnikom dobrą zabawę. 

Gwiazdy w Dopiewie
Festyn uświetnią koncerty Agnieszki 

Chylińskiej i Pawła Stasiaka z zespołem Papa D
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Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w  Zakrzewie wzbogaciła 
się o  nowy wóz bojowy marki Man 
wartości ponad 800 tys. zł. W  jego 
kosztach partycypowały: gmina 
Dopiewo (najwięcej, ponad poło-
wa), Komenda PSP oraz MSWiA. 
Uroczystość, związana z powiększe-
niem taboru, odbyła się 3 czerwca 
na placu przy Domu Strażaka w Za-
krzewie, gdzie w roli głównej wystą-
pił lśniący nowością wóz.

Nie zabrakło znamienitych gości 
z  gminy Dopiewo – wójt, zastępca 
wójta, radni, sołtysi, mieszkańcy, 
z  PSP – z  zastępcą komendanta 
miejskiego bryg. Wojciechem Ma-
zurem na czele, z zaprzyjaźnionych 
jednostek OSP i z OSP Zakrzewo.

Wszystko odbyło się zgodnie 
z  ceremoniałem: był przemarsz 
strażaków i  pocztów sztandaro-
wych przy dźwiękach strażackiego 
hymnu, wciągnięcie fl agi państwo-

wej na maszt, meldunek gotowo-
ści. Kluczyki do wozu przekazał 
strażakom wójt Adrian Napierała, 
po czym poświęcił go proboszcz 
zakrzewskiej parafi i – ks. Woj-
ciech Przeczewski.

Podczas spotkania w  szeregach 

OSP Zakrzewo powitano druhny 
Małgorzatę Wzgardę i  Magdalenę 
Pawlicką. Przy okazji przekazano 
też nagrodę Jerzemu Łączkowskie-
mu, naczelnikowi z palędzkiej OSP. 
Uroczystość zakończyła prezentacja 
wozu i poczęstunek. AM

Zakrzewo z nowym wozem bojowym
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ŚWIĘTO STĘSZEWA

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

Stęszew zaprasza na weekend
Koncerty Cleo 

i Mrozu oraz wiele innych atrakcji 
zaplanowano w Stęszewie 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 Mrozu oraz Cleo.

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

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

REKLAMA
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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

Od początku istnienia Gimnazjum 
w Robakowie (gm. Kórnik), czyli od 
18 lat, organizowane są w nim dwie 
imprezy o zasięgu wojewódzkim: 
Konkurs Szopek Bożonarodze-
niowych i Przegląd Małych Form 
Teatralnych. 1 czerwca w świetlicy 
wiejskiej obok szkoły gościli mło-
dzi aktorów z Wielkopolski, którzy 
uczestniczyli w siedemnastej edycji 
PMFT. 

A że temat przewodni brzmiał 
„Z bohaterem w tytule”, to grupy 
teatralne prezentowały insceniza-
cje utworów, w tytułach których 
pojawia się bohater: „Harry Potter 
i grota salahara” – Zespół Szkół 
w Biedrusku, „Antygona” – Gimna-
zjum w Kórniku, „Kosmita” – Gim-
nazjum w Krzykosach, „Mikoła-
jek” – Gimnazjum nr 1 w Luboniu, 
„Prawdziwy superbohater” – Gim-
nazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, 
„Mały Książę” – Gimnazjum nr 6 
w Poznaniu, „Szalone życie Rudol-
fa” – Gimnazjum nr 1 Gminy Wą-
growiec, „Balladyna” – Gimnazjum 
w Robakowie. 

Osiem grup teatralnych, 83 
młodych aktorów, troje jurorów, 
dziesięcioro nauczycieli i ośmioro 
pomocników – tyle osób obejrzało 
z zainteresowaniem konkursowe 
spektakle. Potem wszystko należało 

do jurorów, czyli: Agaty Wittchen-
Barełkowskiej – teatrologa i Marty-
ny Zaremby-Maćkowskiej – aktorki 
Teatru Nowego w Poznaniu oraz 
Sławomira Animuckiego – dyrekto-
ra Kórnickiego Ośrodka Kultury. 

Najlepsze przedstawienie zapre-
zentowała grupa teatralna z Gimna-
zjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi w Luboniu, która przeniosła 
na scenę fragment powieści „Miko-
łajek” Rene Goscinny’ego i Jeana-
Jacquesa Sempe.

Szkołę z Robakowa reprezento-
wała czteroosobowa trupa aktorska 
w składzie: Marta Dziubek, Klara 

Gęstwa, Aleksandra Mitek i Kac-
per Zieleniak. Nie zdobyli głównej 
nagrody – pamiątkowej statuet-
ki – jednak jurorom spodobała się 
kreacja Grabca – Kacpra Zieleniaka 
i wyróżnili go pamiątkowym dyplo-
mem. Gimnazjaliści z Kórnika pod 
opieką Anny Paprockiej wzięli na 
aktorski warsztat klasykę – „Anty-
gonę” Sofoklesa. Ta inscenizacja 
zaskoczyła pomysłem scenografi cz-
nym, charakteryzacją i kostiumami. 
Wyróżnienie aktorskie otrzymała 
Urszula Woźna. 
Agata Czerniga-Pierożek
Hanna Złota-Maćkowiak

Z bohaterem w tytule
XVII Przegląd Małych Form Teatralnych w Robakowie

Gmina Dopiewo zachęca miesz-
kańców do skorzystania z szansy na 
inwestycje z zakresu Odnawialnych 
Źródeł Energii (OZE) z dofi nanso-
waniem. Zamierza przystąpić do 
projektu unijnego, w partnerstwie 
z gminą Komorniki. 

Zakłada on budowę instalacji 
OZE: kolektorów słonecznych do 
podgrzewania wody, pomp ciepła, 
instalacji fotowoltaicznych i kotłów 

na biomasę. Dofi nansowanie może 
wynieść do 85% kosztów kwalifi -
kowanych. Realizacja inwestycji 
uzależniona jest od przyznania do-
fi nansowania, które z kolei zależy 
od zainteresowania mieszkańców 
(wnioski). 

Nabór wniosków prowadzony bę-
dzie w Urzędzie Gminy Dopiewo od 
26 czerwca do 7 lipca 2017 r. Szcze-
góły:: www.dopiewo.pl . UG

Uczennice Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Tarnowie Podgórnym odnio-
sły sukcesy we Włoszech! Antonina 
Kowalewska i Anna Maria Rzesoś 
z klasy Agnieszki Liman zostały lau-
reatkami  dwóch I miejsc  w swoich 
grupach wiekowych  podczas 15. 
Concorso Internazionale di Esecu-
zione Musicale „Premio Citta di Pa-
dova”. Serdecznie gratulujemy! ARz 

W niedzielę (18 czerwca) odbył się 
kolejny w tym roku rajd rowero-
wy mieszkańców gminy Stęszew. 
Wcześniej udawali się nad Jezioro 
Strykowskie i do źródełka Żarno-
wiec. Tym razem wybrali się oni nad 
Jezioro Góreckie.

Wyjazd cieszył się dużym zainte-
resowaniem. Na mecie były konkur-
sy i możliwość zjedzenia „małego co 
nie co”. Na koniec wszyscy uwieczni-
li swój pobyt na wspólnej fotografi i 
i z obietnicą spotkania na kolejnych 
rajdach rozjechali się do domów. Red

OZE dla mieszkańców

Włoskie 
sukcesy

Rowerami ze Stęszewa 
nad Jezioro Góreckie
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Julcia, Szymek i Zosia Kurczaba – to 
dopiewskie trojaczki, które przyszły 
na świat  17 kwietnia.  Z tej okazji 13 
czerwca, po powrocie ich mamy ze 
szpitala,   wójt gminy Dopiewo Ad-
rian Napierała, wraz z zastępcą wójta 
Pawłem Przepiórą  złożyli wizytę ro-
dzicom Agnieszce i  Przemysławowi 
Kurczabom, żeby osobiście pogratu-
lować pociech w imieniu całej gmin-
nej społeczności. W spotkaniu wzięły 
też udział babcie rodzeństwa.

Gmina Dopiewo jest jedną z naj-
dynamiczniej powiększających się 
pod względem liczby mieszkańców 
gmin w  Polsce. W  ostatnich latach 
co roku przybywa w  niej 1000 – 
1500 nowych mieszkańców, z czego 
pokaźną część stanowią noworodki. 

Wyjątkowość dopiewskich tro-
jaczków polega na tym, że kroniki 
gminy nie wspominają wcześniej-
szych takich przypadków. 
AM

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

Jubileuszową galę swoją obecno-
ścią uświetnili liczni wielkopolscy 
parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz samorządowych, korpusu 
dyplomatycznego i konsularnego, 
przedstawiciele świata biznesu, na-
uki, kultury i mediów. Dopisali nie 
tylko goście, ale także przepiękna 
pogoda, dzięki której do późnych 
godzin nocnych trwały przyjaciel-
skie rozmowy w urokliwym hotelo-
wym ogrodzie. 

Wielkopolski Klub Kapitału to 
czołowa organizacja biznesowa 
w Wielkopolsce, którą cechuje 
wysoka aktywność i skuteczność 
w działaniu. Aktualnie zrzesza po-
nad 130 członków, którzy są wła-
ścicielami lub menadżerami 250 
przedsiębiorstw, zatrudniających 
łącznie ponad 30.000 pracowników. 
Aktywne działania WKK to nie tylko 
regularne, interesujące spotkania 
członkowskie, wparcie w rozwoju 
fi rm na rynkach zagranicznych, czy 
promocja społecznej odpowiedzial-

ności biznesu, to także liczne inicja-
tywy wspierające rozwój wielkopol-
skiego biznesu i skuteczny lobbing, 
dzięki którym członkowie klub mają 
realny wpływ na rozwój polskiej go-
spodarki.

Rocznicowe przemówienie wy-
głosił dr Szczepan Gawłowski – 
prezydent Wielkopolskiego Klubu 
Kapitału. Głos zabrał również Piotr 
Florek – senator RP oraz Adam 
Szejnfeld – poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego. Wyróżnieni zostali wy-
bitni członkowie WKK. Wicemar-
szałek wręczył odznakę honorową 
za zasługi dla rozwoju województwa 
wielkopolskiego. Członków WKK, 
którzy szczególnie przyczynili się 
do rozwoju gospodarczego stolicy 
Wielkopolski wyróżnił prezydent 
Poznania, a osoby zasłużone dla 
powiatu poznańskiego – starosta 
poznański. Tradycyjnie już przy-
znane zostały Wielkopolskie Filary 
Biznesu 2017 za szczególne zasługi 
dla rozwoju gospodarczego Wielko-

polski oraz jedna nagroda specjalna 
– Wielkopolski Filar Biznesu 2017 
za zasługi dla rozwoju wielkopol-
skiego biznesu, którą otrzymał prof. 
dr hab. Marian Gorynia.

Odznaką honorową za zasługi 
dla rozwoju województwa wręczoną 
przez Macieja Sytka – członka za-
rządu województwa wielkopolskiego 
wyróżniony został Janusz Mieloszyk 
– prezes Exide Technologies S.A.

Przedsiębiorcy zasłużeni dla roz-
woju miasta Poznania wyróżnieni 
zostali przez Jacka, w którego imie-
niu gratulacje przekazał Mariusz 
Wiśniewski – pierwszy zastępca 
prezydenta. Wyróżnieni: Aleksan-
dra Wysoczyńska – prezes Med 
Polonia, Andrzej Bobiński – prezes 
PMST Transmeble – International 
oraz Adam Trybusz – prezes spółki 
Andersia Property. 

Przedsiębiorców zasłużonych 
dla rozwoju powiatu poznańskiego 
Dagmarę Nickel – prezes YouNick 
Technology Park oraz Bartosza 

Grycza – prezesa Chronos Develop-
ment wyróżnił starosta Jan Grab-
kowski.

Podczas jubileuszowej gali tra-
dycyjnie już przyznane zostały 
Wielkopolskie Filary Biznesu 2017 
za szczególne zasługi dla rozwoju 
gospodarczego, które otrzymali: 
Wioletta Wysota-Wawrzyniak – dy-
rektor III Regionalnego Centrum 
Korporacyjnego w Poznaniu PKO 
Banku Polskiego, Marcin Procajło 
– dyrektor hotelu Novotel Malta, 

Wojciech Przybyszewski – Area 
Sales Manager West Region DHL 
International, Wojciech Smorawiń-
ski – właściciel P.H. Smorawiński 
i spółka W. Smorawiński i A. Smo-
rawiński, Konrad Szłapka – prezes 
Agencji Ochrony Osób i Mienia Gu-
ard – Service.

Po zakończeniu ofi cjalnej części 
spotkania w przyjacielskiej atmos-
ferze, do późnych godzin nocnych, 
świętowano 24 urodziny Wielkopol-
skiego Klubu Kapitału. Karina Plejer

24 lata Wielkopolskiego Klubu Kapitału
W Hotelu Novotel Poznań Malta, 2 czerwca, odbyło się rocznicowe spotkanie WKK, w którym 
uczestniczyło ponad 300 znamienitych gości 
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W Zamku Biedrusko odbyło się 
kolejne spotkanie jakościowe, tym 
razem podczas I edycji Najwyższej 
Jakości 2017. Ikara Biznesu i cer-
tyfi kat odebrała między innymi 
Anna Lasota solistka Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu. Patronat 
sprawował „Nasz Głos Poznański”

13 czerwca nagrodzone zosta-
ły przedsiębiorstwa, organizacje 
i osoby, którym strategia jakości 
przyniosła sukces, a ich starania 
w dziedzinie zarządzania jakością 
oraz w sferze jakości produktów 
i usług zostały dostrzeżone i na-
grodzone certyfi katem Najwyższa 
Jakość, Wielkopolska Marka oraz 
wyróżnieniami Ikara Biznesu dla 
organizacji i ich liderów. W sumie 
wręczonych zostało 16 wyróżnień 
i nagród. Wśród wyróżnionych 
znalazły się: Konbet Poznań, 
E.K.O. – Płyta w Kiełczewie, WZ 
Eurocopert w Szczecinku, Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji w Jarocinie, PPHU Zakład 

Przetwórstwa Mięsnego Paszak 
Grzegorz, KOS-BUD Zakład 
Ogólnobudowlany Andrzej Ko-
strzewski w Gnieźnie, CEG-BUD 
w Wolsztynie, TFP w Dziećmie-
rowie, Zakład Produkcyjno-Han-
dlowy Flormix w Gorzowie Wlkp., 
Urząd Miejski w Tucznie koło 
Wałcza, Biuro Rachunkowe i Biu-
ro Biegłych Rewidentów Exactus 
w Mosinie, Zakład Elektroinstala-
cyjny Jan Kapela w Rogoźnie, Fu-
ture Home Production w Barlinku, 

Novumedical w Poznaniu, Świeże 
i Zielone w Kórniku, Anna Lasota 
– wokalistka i solistka Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu.

W Gali Najwyższej Jakości wzię-
li udział przedstawiciele samorzą-
dów: radny Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, a jednocześnie 

Wielkopolski Wojewódzki Inspek-
tor Inspekcji Handlowej dr. Sławo-
mir Hinc i burmistrz Kórnika Jerzy 
Lechnerowski. 

Wielkopolskie Stowarzysze-
nie Badań nad Jakością Centrum 
Badań i Monitorowania Jakości 
w Poznaniu będzie obchodziło 
w 2018 r. swoje 15-lecie nieprze-
rwanej działalności. Przez ten czas 
w programach i projektach sto-
warzyszenia wzięło udział niemal 
1000 organizacji z całej Polski. 
Przewodniczący Kapituł Projek-
tów Jakościowych Najwyższej Ja-
kości, prof. Wiktor Gabrusewicz 
z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, uważa, że Polska cały 
czas odstaje pod względem liczby 
przyznawanych fi rmom certyfi ka-
tów od organizacji pozarządowych 
od najbardziej rozwiniętych kra-
jów Unii Europejskiej. 

Kolejna Gala Najwyższej Jakości 
pod koniec 2017 r. 

Najlepsza jakość nagrodzona w Zamku Biedrusko
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 NASZ PATRONAT

 Galeria zdjęć na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Ikara Biznesu i certyfi kat odebrała m.in. Anna Lasota, solistka Teatru 
Muzycznego. 

Przedsiębiorcy zasłużeni dla rozwoju miasta Poznania wyróżnieni zostali przez Jacka Jaśkowiaka.

Przedsiębiorców zasłużonych dla rozwoju powiatu Dagmarę Nickel 
oraz Bartosza Grycza wyróżnił starosta Jan Grabkowski. 

Laureaci Wielkopolskich Filarów Biznesu 2017.

Burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski wręczył wyróżnienie m.in. dla 
TFP w Dziećmierowie. 

W sumie wręczo-
nych zostało 16 
wyróżnień i nagród 
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W pierwszy weekend lipca na 
mieszkańców i gości gminy Tar-
nowo Podgórne czekać będzie 
prawdziwy wysyp atrakcji. W tym 
roku na boisku GKS Tarnovia za-
wita przebojowa trasa „Lato ZET”, 
a wraz z nią – gwiazdy twórcy wie-
lu niezapomnianych hitów – Wilki, 
Formacja Nieżywych Schabuff i Łu-
kasz Zagrobelny. 

Wilki to grupa, która obchodzi 
w tym roku 25-lecie działalności. 
Zespół założony przez Roberta 
Gawlińskiego stał się ogólnopolską 
gwiazdą już w chwili płytowego de-
biutu. To na nim znalazł się pierw-
szy wielki przebój, „Son of the Blue 
Sky”, który okupował nie tylko pol-
skie listy przebojów, ale znalazł się 
nawet w ramówce międzynarodo-
wego MTV. W latach 1992-95 grupa 
intensywnie koncertowała i wyda-
wała płyty, zapełniając największe 
hale sportowe w kraju. W połowie 
lat 90. zawiesiła jednak działalność. 
Solowe płyty wydawali m. in. Ro-
bert Gawliński i Andrzej Smolik, 
a zespół powrócił na scenę w roku 
2000. Dwa lata później do rozgłośni 
radiowych trafi ła „Baśka”, pierwszy 
po dłuższej przerwie nowy utwór, 
który stał się niekwestionowanym 
przebojem lata i spowodował, że 
czwarty album zespołu okazał się 
wielkim sukcesem. W 2009 roku 
grupa ponownie zawiesiła działal-
ność, ale powróciła już dwa lata 
później. Ostatni z dotychczasowych 
albumów, „Przez dziewczyny” uka-
zał się w 2016 roku i utrzymany jest 
w rockandrollowym i energetycz-
nym klimacie. Początek występu 
Wilków o 21.00.

Bogatą historię i wielkie przebo-
je ma na koncie także FNS. Grupa, 
znana wcześniej jako Formacja Nie-
żywych Schabuff, powstała w 1982, 
a rozgłos zdobyła w 1988 roku prze-
bojem „Klub wesołego szampana”, 
ze znanym refrenem „Chciałabym, 
chciała”. W kolejnych latach z ze-
społu grającego muzykę awangar-
dowo-kabaretową, zespół zaczął 
przesuwać się w kierunku popu. 
Z sukcesami, bo któż nie zna wiel-

kiego przeboju „Lato” z 1995 roku, 
czy ich wersji „Da Da Da”, niemiec-
kiego przeboju grupy „Trio”? O tym, 
jak FNS brzmi na żywo przekonają 
się wszyscy, którzy pojawią się pod 
sceną o godz. 19.15.

Podczas tegorocznych Dni Gmi-
ny zaśpiewa też Łukasz Zagrobel-
ny. Charyzmatyczny wokalista de-
biutancką płytę wydał 10 lat temu, 
a piosenki takie jak „Nieprawda” 
i „Życie na czekanie” stały się 
przebojami największych stacji ra-
diowych. Popularność zdobyły tak-
że duety z Eweliną Flintą i Hanią 
Stach. Na koncie ma cztery albumy 
i wieloletnią współpracę z Teatrem 
Muzycznym Roma. Występ Łuka-
sza Zagrobelnego rozpocznie się 
o godz. 17.20.

Na scenie zaprezentuje się rów-
nież Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Gminy Tarnowo Podgórne. Dzia-
łający w GOK „SEZAM” zespół 
pod kierownictwem Pawła Joksa 
koncertuje nie tylko na terenie tar-
nowskiej gminy, ale i daleko poza jej 
granicami. Młodzi muzycy są laure-
atami wielu prestiżowych nagród, 
a każdy kto był w ostatnich latach na 
Koncercie Noworocznym, przyznać 
musi, że zespół prezentuje bardzo 
wysoki poziom artystyczny.

Widzowie będą mogli podziwiać 
również pokaz fajerwerków, który 
zakończy imprezę o godz. 22.30.

Przebojowa trasa „Lato ZET”
Wilki, Formacja Nieżywych Schabuff i Łukasz Zagrobelny będą gwiazdami Dni Gminy Tarnowo Podgórne
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Wilki to grupa, która obchodzi 
w tym roku 25-lecie działalności. 

Bogatą historię i wielkie przeboje ma na koncie także FNS.
Podczas tegorocznych Dni Gminy 
zaśpiewa też Łukasz Zagrobelny. 

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

W Tarnowie Pod-
górnym usłyszeć 
będzie można wiele
niezapomnianych 
hitów gwiazd

Mosińska Kolej Drezynowa
zaprasza na przejażdżki drezynami

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

www.naszedrezyny.pl  tel. 512 227 912

„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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Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kul-
tury Wsi i Rolnictwa zaprasza do 
Muzeum Narodowego Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie na imprezę z cyklu 
„Mniejszości narodowe i etniczne 
w Polsce”. Odbędzie się ona 25 czerw-
ca w godzinach od 10 do 18. Patronat 
objął „Nasz Głos Poznański”. 

Obecna edycja ma szczególny 
charakter, ponieważ jest swoistym 
podsumowaniem dotychczasowe-
go, trwającego 12 lat, popularyza-
torskiego cyklu imprez i ekspozycji 
poświęconych historii oraz kulturze 
mniejszości narodowych i etnicz-
nych w Polsce. Imprezie towarzy-
szyć będzie wystawa tematyczna. 

Wydarzenie poświęcone będzie 
przede wszystkim mniejszościom, 
które dotychczas gościły w Muzeum 
Narodowym Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego. W kolej-
ności: Romom, Żydom, Łemkom, 
Litwinom, Tatarom, Białorusinom, 
Ukraińcom, Czechom, Niemcom, 
Rosjanom, Słowakom, Ormianom 

oraz Karaimom. Jego celem jest 
ukazanie odrębności kulturowych, 
ale także podobieństw oraz wspól-
nego bogactwa kulturowego, po-
wstałego na zasadzie obustronnej 
wymiany doświadczeń i tradycji 
wielu pokoleń. Jest to szczególnie 
ważny wątek w obliczu współcze-
snych wydarzeń. 

Podczas imprezy uczestnicy będą 
mieli okazję zapoznać się z historią, 
kulturą i osiągnięciami każdej z pre-
zentowanych na stoiskach muze-
alnych mniejszości. Będzie można 
zobaczyć stare przedmioty związa-
ne z ich życiem, pracą i twórczością. 
Impreza z racji swojego wielokul-
turowego charakteru to szczególna 
okazja do spotkań i nawiązywania 
nowych znajomości pomiędzy 
przedstawicielami poszczególnych 
mniejszości.

Ponadto organizatorzy chcieliby, 
aby to wydarzenie muzealne dedy-
kowane mniejszościom było jedy-
nym w swoim rodzaju festiwalem 
ich twórczości artystycznej. Dlatego 

też na szreniawską scenę zaproszo-
no muzyków i tancerzy reprezentu-
jących poszczególne mniejszości.

W programie imprezy znajdą się 
występy takich artystów jak:

• Shalom Klezmer Band – żydow-
ski zespół z repertuarem instrumen-
talnych utworów klezmerskich oraz 
pieśni śpiewanych w języku hebraj-
skim i polskim, przeplatanych dużą 
dawką humoru;

• Orlovmusic – duet artystów 
z Ukrainy z ludowymi pieśniami 
ukraińskimi i rosyjskimi; 

• Ilona Mykolaishyn – ukraińska 
solistka wykonująca tzw. „śpiew 
biały”; 

• Wal-Nak – taneczny zespół folk-
lorystyczny prezentujący ludowe 
tańce niemieckie; 

• Dostłar – taneczny karaimski 
zespół folklorystyczny; 

• Lemko Tower – łemkowski ze-
spół folkowy; 

• Romane Chave – zespół romski. 
Na zakończenie zaplanowano 

niecodzienny stylistycznie koncert 
folk-rockowego zespołu Tuhaj-Bej.

Dla najmłodszych przewidziano 
interaktywne warsztaty edukacyjne, 
na których będzie można: wykonać 
tradycyjne ukraińskie lalki „motan-
ki”, pomalować rosyjską „matriosz-
kę”, wyszyć ukraińskie ludowe wzo-

ry, poznać wschodniosłowiańskie 
pismo cyrylicę, stworzyć zakładki do 
książek z ormiańskim wzorem, spo-
tkać się z bohaterami czeskich bajek.

Impreza będzie też okazją do 
spróbowania tradycyjnych przy-
smaków kuchni mniejszościowych 
oraz różnych gatunków piwa. Miło-
śnicy kulinariów będą mogli skosz-
tować potraw kuchni żydowskiej, 
ukraińskiej, łemkowskiej, litew-
skiej, niemieckiej i czeskiej. Trady-
cyjnie też na uczestników imprezy 
będą czekały stanowiska handlowe 
z oryginalnymi pamiątkami, pocho-
dzącymi nie tylko z Polski.

Serdecznie Zapraszamy!

Mniejszości narodowe i etniczne
W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 

odbędzie się wydarzenie podsumowywujące cykl imprez i ekspozycji poświęconych historii oraz kulturze 
mniejszości narodowych i etnicznych 
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W kościołach gminy Komorniki 
rozbrzmiewa muzyka festiwalowa 
w ramach XII Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej, nad któ-
rym patronat sprawuje „Nasz Głos 
Poznański”. 

11 czerwca jeden z koncertów 
odbył się w kościele pw. św. Fau-
styny w Plewiskach. Koncert był 
bardzo interesujący, bo wyjątkowi 
byli występujący artyści i instru-
menty muzyczne, na których grali. 
Zagrali: Valeryj Filipov z Ukrainy 
(fl etnia pana, gitara, śpiewająca 
piła) oraz Dariusz Hajdukiewicz 
z Białegostoku (organy). Publicz-
ność usłyszała utwory wielkich mi-
strzów oraz równie wspaniałe wy-
konanie utworu Ave Maria trzech 
kompozytorów tj. J. Sebastiana 
Bacha, Gulio Cacciniego i Franza 
Schuberta – zaprezentowane przez 
artystów na organy, fl etnię pana 
i piłę. Na koniec Valeryi Filipov 
zaśpiewał „Modlitwę” Bułata Aku-
dżawy z towarzyszeniem gitary. 

Słuchacze byli zachwyceni ca-
łym koncertem. Następny już 25 
czerwca o godz.18 w kościele pw. 
św. Jadwigi Śląskiej na os. Kwia-
towym. 

– Usłyszeć będzie można Mał-
gorzatę Klorek na organach i „Trio 
Harmonijek ustnych – Animato” 
ze Szczecina. Serdecznie zaprasza-
my – mówi Antoni Pawlik, dyrek-
tor GOK Komorniki. Red 

Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej
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Utwory największych kompozyto-
rów zabrzmią w kościele w Lusowie 
w pierwszą niedzielę lipca. W cyklu 
Lusowskie Spotkania Muzyczne 
wystąpi dobrze znany bywalcom 
cyklu zespół Bydgoscy Soliści Arte 
Con Brio. Z tymi znakomitymi in-
strumentalistami zaśpiewa sopra-
nistka Katarzyna Jaracz.

Zespół tworzą artyści Opery 
Nova, Filharmonii Pomorskiej 
i Akademii Muzycznej w Bydgosz-
czy. Interpretacje przebojów kla-
sycznych, operowych, operetko-
wych, musicalowych i fi lmowych 
budzą aplauz publiczności, a także 
zainteresowanie i uznanie krytyki. 
Ważnym elementem repertuaru 
Arte Con Brio jest także muzyka 
sakralna. Stała publiczność Lusow-
skich Spotkań Muzycznych mogła 
usłyszeć go w 2004, 2006 i 2011 
roku. Obecnie artyści występują 
także jako zespół kameralny, pre-
zentując zróżnicowany repertuar 
i style muzyczne – od baroku do 
współczesności. Podstawą wszyst-

kich formacji tworzonych przez ze-
spół jest kwartet, który tworzą Kry-
styna Prystasz (I skrzypce), Marcin 
Pawełczyk (II skrzypce), Mirosław 
Przybył (altówka) i Agata Jarecka 
(wiolonczela). Kwartetowi towa-
rzyszyć będzie solistka Katarzyna 
Jaracz. 

Wśród utworów, które usłyszy-
my 2 lipca o godz. 13 w kościele 
w Lusowie, znajdą się kompozycje 
Georga Friedricha Händla, Jana Se-
bastiana Bacha, Antonína Dvořáka, 
Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
Johanna Straussa, Franciszka Le-
hara, ale i współczesne kompozycje 
Ennio Morricone. Niezapomniane 
przeboje muzyki klasycznej i mi-
strzowski kunszt znakomitych arty-
stów sprawiają, że tego koncertu nie 
wolno przegapić. Wstęp wolny.

Kompozycje największych 
zabrzmią w Lusowie

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT
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Stęszewski Bieg Przełajowy

17 czerwca odbył się VII Stęszewski 
Bieg Przełajowy, którego organiza-
torem była gmina Stęszew. Patronat 
sprawował „Nasz Głos Poznański”. 

Stęszewski Bieg Przełajowy to 
cross na 10 km prowadzący w 95% 
po leśnych ścieżkach, polnych duk-
tach i drogach nieutwardzonych 
Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go. W tym roku dodatkową atrakcją 

z powodu deszczu była.... duża ilość 
błota na trasie. 

Zawody ukończyło 224 zawodni-
ków. Zwyciężył Michał Kubiak (Night 
Runners Poznań), który trasę pokonał 
w 36 minuty i 55 sekund. Drugi był 
Adam Chudzicki (Ronin Running 
Luboń) – 39,42, a trzeci Damian Ro-
manów (Blogobieganiu.com Gorzów 
Wlkp.) – 40,22. Pierwszą kobietą na 
mecie była Agnieszka Kuster z Ko-
mornik. Zajęła szóstą pozycję (41,37). 

Najszybszym mieszkańcem gminy 
Stęszew okazał się Dawid Tritt (Cybi-
na Team), który z czasem 42,39 zajął 
dziewiątą lokatę. Najstarszym uczest-
nikiem, który ukończył bieg został 
Stanisław Przybylak, liczący 71 lat.

Przy okazji odbyła się również 
kolejna edycja biegów dziecięcych – 
Oxytop Dziecięce Przełaje. Red

Dwie drużyny AZS Poznań znalazły 
się w czołowej ósemce fi nału ogólno-
polskiej Talentiady, czyli nieofi cjal-
nych mistrzostw kraju do lat 10. Za-
wody odbyły się w miniony weekend 
na kortach przy ul. Noskowskiego. 
Błyskawice były drugie, Szybkie Pi-
łeczki – siódme. Szóste miejsce zajęli 
Herosi z Tarnowa Podgórnego. Zwy-
ciężył zespół Ataku Łódź, a trzecie 
miejsce zajął Tie Break I Warszawa. 

W fi nale rywalizowało 16 dru-
żyn wyłonionych w ogólnopolskich 
eliminacjach i półfi nałach, w tym 
pięć zespołów z Poznania i powia-
tu. Poza wspomnianymi dwoma 
zespołami AZS i Herosami z Tarno-
wa Podgórnego, zagrały także dwa 
teamy Parku Tenisowego Olimpia: 
Tenisowe Skorpiony (9 miejsce) 
i Tenisowe Pioruny (13).

Jednym z sędziów był 15-letni 
Dawid Taczała, dzisiaj czołowy te-
nisowy kadet Europy, który cztero-

krotnie uczestniczył w Talentiadzie 
– dwa razy zwyciężając.

– To bardzo fajna przygoda i za-
bawa – powiedział Dawid. – Dzisiaj 
może za dużo jest w tym wszystkim 
rywalizacji, a za mało właśnie zaba-
wy. Na pewno jednak uczestnicy za-
pamiętają na długo Talentiadę.

Do ostatnich piłek ważyły się losy 
miejsca na podium. Ostatecznie 
bardzo szczęśliwe były Błyskawice 
AZS, które zapewniły sobie drugie 
miejsce.

– Przez osiem lat z rzędu wygry-
waliśmy, ale drugie miejsce też bar-
dzo nas cieszy – powiedział trener 
Zbigniew Lubański.

W zespole Błyskawic AZS za-
grali: Gracja Politowicz, Blanka 
Łyskawa, Oliwia Sybicka, Ksawery 
Malarecki, Kajetan Rozwadowski 
i Wiktor Skolasiński.

– Jestem bardzo zadowolony, bo 
dwie nasze drużyny znalazły się w czo-

łowej ósemce, wszystkie dzieci przy-
czyniły się do tego sukcesu – powie-
dział Jacek Muzolf, prezes Polskiego 
Związku Tenisowego, na co dzień szef 
sekcji tenisowej AZS Poznań. 

Najlepsza sekcja tenisowa w Pol-
sce ogłasza nabór dzieci do szkół-
ki tenisowej w wieku 5-12 lat. To 
niepowtarzalna okazja do tego 
aby rozpocząć karierę drogą Ra-
dwańskiej. Zajęcia odbywają się na 
kortach AZS w Poznaniu, przy uli-
cy Noskowskiego 25. Prowadzą je 
licencjonowani trenerzy Polskiego 
Związku Tenisowego. Zapisy i in-
formacje pod numerami telefonu: 
61 851 85 95.

Finał Talentiady wspierany był 
przez fi rmę Lotos. Lech

Srebro Błyskawic AZS Poznań
Szesnaście drużyn z całej Polski rywalizowało na kortach AZS Poznań w Talentiadzie
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Błyskawice AZS cieszyły się ze srebrnych medali. 

Z udziałem 100 zawodniczek i za-
wodników, w hali GOSiR w Komor-
nikach, odbył się II Memoriał im. 
Stanisława Koberskiego w tenisie 
stołowym. W imprezie wzięli udział 
zawodnicy z okolicznych klubów 
i miejscowości. Rywalizacja toczyła 
się w kilku kategoriach wiekowych 
i dostarczyła sporych emocji.

Stanisław Koberski to zasłużona 
postać dla tenisa stołowego w LKS 
Wielkopolska Komorniki, działająca 
w klubie od 1983 r. To dzięki niemu 
w 1998 r. powstała sekcja tenisa 
stołowa, od 2001 roku zgłoszona 
do rozgrywek czwartej ligi, a od 
jesieni 2003 roku utrzymująca się 
w rozgrywkach trzeciej ligi do dzi-
siaj. Stanisław Koberski był nie tylko 
czołowym zawodnikiem w różnych 
kategoriach, ale też prezesem klubu. 

Wśród chłopców z klas 1–3 naj-
lepszy okazał się Krzysztof Ławecki, 
z kolei w kategorii klas 4–6 wygrał 
Filip Borowiak. W kategorii dziew-
cząt klas 4–6 zwyciężyła Weronika 
Płachta. Wśród gimnazjalistów naj-
lepszy okazał się Krzysztof Chmie-
lewski.

Anita Chudy wygrała turnieju 
open kobiet, Bartosz Polus zwycię-
żył w kategorii 18–35 lat, Radosław 
Malinowski był najlepszy w kate-
gorii 36–50 lat, a w kategorii po-
wyżej 50 lat triumfował Jacek Wa-
skowski. Imprezę zakończył turniej 
open o puchar prezesa Stanisława 
Koberskiego, a to trofeum wygrał 
Radosław Malinowski. Nagrodę 
ufundował Radosław Koberski – 
syn zmarłego w 2015 r. Stanisława 
Koberskiego. Red 

II Memoriał 
im. S. Koberskiego

 Zdjęcia i film z biegu na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Tym razem rywalizacja na kortach 
Parku Tenisowego Olimpia odbę-
dzie się od 15 do 23 lipca. 

– Zapraszamy wszystkich pozna-
niaków do śledzenia na żywo wido-
wiskowej rywalizacji – mówi dyrek-
tor turnieju Krzysztof Jordan.

To już tradycja, że w lipcu do 
Poznania przyjeżdżają zawodowi 
tenisiści, którzy w Lasku Golęciń-
skim walczą o punkty do rankingu 
ATP. Pierwszy challenger został ro-
zegrany niemal ćwierć wieku temu 
(1992), a nieprzerwanie odbywa się 
od 2004 roku. 

– Nasza impreza już na stałe jest 
wpisana do sportowego kalendarza 
stolicy Wielkopolski. Tradycyjnie 
w środku lata dobry tenis można 
obejrzeć w Parku Tenisowym Olim-
pia. Wielu zawodników chętnie do 
nas wraca, co pokazuje, że Poznań 
bardzo im się spodobał. To na pewno 
świetna reklama dla miasta na całym 
świecie – opowiada dyrektor turnieju.

– Co roku możemy liczyć na 
wsparcie Urzędu Miasta Poznania 
za co bardzo dziękujemy. Nasza 

współpraca układa się wręcz wzoro-
wo – dodaje Ewelina Sterczewska, 
menedżer PTO. 

Co ważne dla kibiców, w tym 
roku niemal przez cały czas wstęp 
na korty będzie bezpłatny. Tylko 
w fi nałową sobotę oraz niedzielę or-
ganizatorzy zdecydowali się wpro-
wadzić bilety w symbolicznej cenie 
nie przekraczającej 15 złotych, co 

ma umożliwić kontakt z tenisem na 
światowym poziomie szerokiej rze-
szy poznaniaków. 22 i 23 lipca roz-
grywane będą półfi nały oraz fi nały 
w grze pojedynczej i podwójnej, 
które przyciągają na golęcińskie 
korty najwięcej kibiców.

Kto pojawi się na starcie? Tego 
jeszcze nie wiadomo, bo ofi cjalna 
lista zgłoszeniowa od ATP będzie 

znana organizatorom za kilka dni. 
Można jednak liczyć na to, że na 
korty Parku Tenisowego Olimpia 
zawita kilku tenisistów notowanych 
w pierwszej setce rankingu ATP. 
Rok temu najlepszy był Radu Albot, 
który zagrał również w fi nale w roku 
2015. Zawodnik z Mołdawii zako-
chał się w Poznaniu i obiecywał, że 
przyjedzie w tym roku bronić ty-

tuł. Albot chętnie brał także udział 
w wydarzeniach towarzyszących 
turniejowi m.in. wręczył nagrody 
najlepszym zawodnikom turnieju 
do lat 12 – Algida Cup. Mołdawia-
nin odebrał w ubiegłym roku rów-
nież Nagrodę Fair Play. 

Trwają spekulacje, czy do Pozna-
nia przyjedzie polska rakieta numer 
1, czyli Jerzy Janowicz, aktualnie 
notowany w drugiej setce rankingu 
ATP. Zwycięzca z 2012 roku powoli 
wraca do formy po kontuzji. W tym 
miesiącu awansował do ćwierćfi na-
łu imprezy ATP 250 w Stuttgarcie, 
ogrywając po drodze 12. na świe-
cie tenisistę – Grigora Dimitrowa! 
Możliwe, że w ramach zbierania 
punktów do rankingu Janowicz bę-
dzie chciał wystąpić w poznańskiej 
imprezie i zaprezentować się przed 
polską publicznością. Pozostali bia-
ło-czerwoni będą musieli liczyć na 
„dzikie karty” od organizatorów lub 
dobry występ w turnieju eliminacyj-
nym, który zostanie rozegrany od 
15 do 17 lipca. 
Marta Jankowska, Maciej Henszel

Poznań stawia na tenis
Już tylko trzy tygodnie pozostały do startu tenisowego challengera ATP Poznań Open 
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Radu Albot z fi nalistami turnieju Algida Cup 2016. 
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Zróbmy ze Zborowa Copacabanę!
Charytatywny turniej piłki nożnej na 
piasku odbędzie się 25 czerwca na 
„Owocowej Plaży” w Zborowie. Jego 
celem jest popularyzacja dawstwa 
szpiku i wsparcie dzieci chorych na 
raka. Wydarzenie organizuje Samo-
rządowa Drużyna Gminy Dopiewo 
w Piłce Nożnej we współpracy z Fun-
dacją „Dar Szpiku” i jej „Drużyną 
Szpiku”. 

Organizatorzy zapraszają do 
udziału w turnieju 4-osobowe druży-
ny futbolowe gotowe podjąć wyzwa-
nie. Wszystkich amatorów gorących 
emocji, wrażliwych na potrzebę dru-
giego człowieka, którego dotknęła 
choroba nowotworowa, zapraszamy 
do udziału w tym wydarzeniu. Strzel-
my razem w raka! Początek o godz. 9.

– Zapraszamy zarówno piłkarzy, 
jak i kibiców. Rezerwujcie termin, 
a my zrobimy wszystko by zapewnić 
Wam niezapomnianą zabawę. Zrób-
my razem ze Zborowa Copacabanę! 
Idea jest prosta: połączenie wspól-
nych zainteresowań z dobroczynno-
ścią – mówi Krystian Grzegorzewicz, 
organizator turnieju i kapitan Samo-
rządowej Drużyny Gminy Dopiewo 
w Piłce Nożnej. – Szybko wpadłem 
na pomysł hasła „Piłką w raka”. 
W słuszności decyzji o organizacji 
utwierdziła mnie rozmowa z prezes 
Fundacji „Dar Szpiku”, która przyję-
ła nasze zaproszenie z entuzjazmem. 
Uzyskałem wsparcie wójta gminy 

Dopiewo Adriana Napierały i nasze-
go GOSiR-u. W akcję włączyło się 
wielu wolontariuszy, gotowych po-
święcić swój czas na organizację tego 
przedsięwzięcia. Z dnia na dzień 
przybywa nam również partnerów 
i sponsorów turnieju. Wszystkim im 
w tym miejscu dziękuję.

– Spodobał mi się pomysł na tur-
niej piłki plażowej „Piłką w raka”, 
z którym zwrócił się do mnie przed-
stawiciel organizatora z Dopiewa. 
Akcje, które propagują oddawanie 
szpiku, podczas których można po-
rozmawiać, wyjaśnić wątpliwości 
związane z dawstwem są bardzo 
ważne, bo pomagają podjąć świado-
mą decyzję o dawstwie. Zależy nam 

na nowych i świadomych rejestra-
cjach. Niby ponad milion ludzi jest 
zarejestrowanymi dawcami szpiku, 
ale gdy pojawia się potrzeba oddania 
szpiku i dzwoni telefon w tej sprawie, 
często się wycofują. Trudno jest więc 
znaleźć bliźniaka genetycznego, któ-
ry może być dawcą w danej chwili – 
wyjaśnia 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 procentach 
zdrowy. Wypełnia ankietę. Ustalany 
jest kod genetyczny komórek macie-

rzystych krwi. Czasem minąć może 
wiele lat, zanim zadzwoni telefon. 

Podczas turnieju prowadzona bę-
dzie akcja informacyjna. Będą wo-
lontariusze „Drużyny Szpiku”. Bę-
dzie też można wesprzeć Fundację 
„Dar Szpiku” kupując koszulkę, ku-
bek lub inny „szpikowy” upominek.

Oddawanie szpiku nie jest bole-
sne. Stosuje się dwie metody: albo 
przedłużony krwioobieg i komórki 
macierzyste pozyskuje się z krwi 
przez separację, albo miejscem po-
brania szpiku z organizmu dawcy 
jest talerz miednicowy. Tę pierwszą 
metodę wybiera 90 procent daw-
ców. Pobranie trwa ok. 4 godzin. 
Dawcy zakłada się wenfl on. Podczas 
przepływu krwi odseparowuje się 
komórki macierzyste. Siedzi się jak 
np. podczas pobrania krwi lub diali-
zy. Druga metoda wymaga narkozy 
i jest wybierana rzadziej. 

– Po 3 tygodniach od oddania 
szpiku ma miejsce pełen reset orga-
nizmu dawcy. Wyrównuje się liczba 
komórek macierzystych. Zyskujemy 
rzecz bezcenną: dajemy choremu 
szansę na życie – mówi Dorota Racz-
kiewicz. 

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

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

Zapraszamy na trzecią edycję Biegu 
Szczęśliwa Siódemka, organizo-
wanego przez Komornicką Grupę 
Biegową. W niedzielę, 25 czerwca, 
fani biegów przełajowych pokonają 
dystans dokładnie 7,777 m po Wiel-
kopolskim Parku Narodowym. Part-
nerami imprezy są Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Komornikach 
i gmina Komorniki. Zapraszamy do 
udziału– i wspólnej zabawy. Red

Komorniki: 
to już trzecia 
Szczęśliwa 7 

REKLAMA

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

USŁUGI • WWW.PRESS-GRAF.COM   
TEL. 608-57-29-09
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Podczas turnieju, który odbył się bo-
isku Młodzieżowego Ośrodka Sporto-
wego przy ul. Gdańskiej 1 w Poznaniu, 
rozegrano kategorie open i orlików. 
W tych pierwszych wystąpili: repre-
zentacja Radia Poznań, Wiara Le-
cha, Drużyna Szpiku, Dziennikarze 
Sportowi, Urząd Miasta Poznań oraz 
„Nasz Głos Poznański”. 

W pierwszym grupowym meczu 
pokonaliśmy Radio Poznań 4:2, 
a gole dla nas zdobyli Ireneusz Ant-
kowiak – 2 oraz Mariusz Kaźmier-
czak i Bartosz Michta. W drugim 
pojedynku bezbramkowo zremi-
sowaliśmy z Urzędem Miasta Po-
znania. W półfi nale przegraliśmy 
z – jak się później okazało triumfa-
torami turnieju – Drużyną Szpiku 
2:7. Bramki dla nas zdobyli Bartosz 
Michta i Ksawery Lechna. 

Dramatyczny i pełen emocji był 
mecz o trzecie miejsce. Ponownie 
zagraliśmy z ekipą poznańskiego 
magistratu. Objęliśmy prowadzenie 
po technicznym uderzeniu Bartosza 
Michty, ale rywale wyrównali, a na-
stępnie podwyższyli na 2:1. W ostat-
nich sekundach spotkania rzut rożny 

wykonywał Mariusz Kaźmierczak, 
który „rogalem” skierował piłkę do 
bramki. O miejscu na podium de-
cydowały rzuty karne. Po pierwszej 
ich serii był remis, w dodatkowych 
strzałach lepsi okazali się rywale, ale 
i tak jesteśmy zadowoleni. 

Tym bardziej, że w rozegranym 
w turniejowej przerwie konkursie 
bramkarzy, którzy bronili rzuty karne 
najlepszych zawodników wszystkich 
drużyn zwyciężył redaktor naczel-
ny „Naszego Głosu Poznańskiego” 
Sławomir Lechna, a najmłodszym 
zawodnikiem i zarazem najmłod-
szym strzelcem bramki w turnieju 
okazał się jego 7-letni syn Ksawery. 
Chłopcu popłynęły łzy po przegra-
nych karnych o trzecie miejsce, ale 
na ich otarcie piłkarze z magistratu 
podarowali mu swój brązowy medal. 
Piękny gest! Dziękujemy!!!

W drużynie redakcji „Nasz Głos 
Poznański” zagrali: Roger Gorącz-
niak, Ireneusz Antkowiak, Adam 
Michta, Mariusz Kaźmierczak, 
Bartosz Michta, Michał Gostyński, 
Ksawery i Sławomir Lechna.

Pierwsze miejsce zdobył nasz pół-

fi nałowy pogromca Drużyna Szpiku 
pokonując w fi nale faworyzowaną 
czołową drużynę klasy okręgowej – 
Wiarę Lecha 3:1.

W turnieju orlików zagrały dru-
żyny z roczników 2006 i młodszych. 
W fi nale zmagań 10-latków po-

trzebne były rzutu karne, w których 
Grom Plewiska okazał się lepszy 
od Sparty Oborniki. Kolejne lokaty 
zajęły Wiara Lecha – Duszyczki, 
Galacticos Poznań, Szkoła Futbolu 
Marcina Drajera oraz UKS Skrzy-
dła Poznań.

Pretekstem do zorganizowania Ju-
bileuszowego Pikniku Piłkarskiego 
jest 90-lecie pierwszej w Wielkopol-
sce rozgłośni radiowej. Partnerami 
turnieju byli Stowarzyszenie Wiara 
Lecha i ośrodek Kibice Razem – 
Lech Poznań. Łukasz Rabiega 

Piłkarski sukces drużyny „NGP”
Drużyna „Naszego Głosu Poznańskiego” z powodzeniem zagrała w Jubileuszowym 
Pikniku Piłkarskim Radia Poznań 
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Zespół redakcji „NGP”. Stoją od lewej: Bartosz Michta, Roger Gorączniak, Sławomir Lechna, Mariusz 
Kaźmierczak i Ireneusz Antkowiak. W dolnym rzędzie: Adam Michta, Ksawery Lechna i Michał Gostyński. 


