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Mamy bilety na Lech – FC Utrecht Mamy bilety na Lech – FC Utrecht STR. 16
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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!

Centrum Poznania Centrum Poznania 
nie do poznanianie do poznania

Ponad 100 mln zł dofi nansowania otrzyma Ponad 100 mln zł dofi nansowania otrzyma 
Poznań na przebudowę tras tramwajowych Poznań na przebudowę tras tramwajowych 

wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego 
w ul. Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, w ul. Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 

27 Grudnia, Towarowej i na Placu Wolności oraz 27 Grudnia, Towarowej i na Placu Wolności oraz 
na budowę linii tramwajowej w ul. Ratajczaka. na budowę linii tramwajowej w ul. Ratajczaka. 

Więcej naWięcej na STR. 4STR. 4
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Po co mieć auto, jak można je wynająć!?

Kalendarium

31 lipca
PONIEDZIAŁEK
• Tylko do końca lipca w po-
znańskiej Bibliotece Raczyń-
skich można oglądać wystawę 
„Joseph Conrad.  Pasażer 
z Nostromo”.  Komiksowe 
grafi ki Krzysztofa Ostrowskie-
go, ilustrujące życie, twórczość 
i wpływ Conrada na twórców 
kolejnych pokoleń, pozwolą w  
interesujący  sposób przypo-
mnieć postać  autora „Lorda 
Jima”.  Joseph Conrad jest 
patronem roku 2017, a  3 grud-
nia  przypada 160 rocznica jego 
urodzin. 

5 sierpnia
SOBOTA
• Na Stadionie Miejskim 
Mieszko w Gnieźnie usłyszeć 
będzie można przeboje zespołu 
Blue Café, który swoim wystę-
pem zwieńczy pierwszy dzień 
II Międzynarodowego Zlotu 
CABRIO POLAND 2017. To 
impreza motoryzacyjna, która 
pod hasłem „Wiele marek, jed-
na pasja!”, zrzesza miłośników 
Cabrio zarówno z Polski, jak 
i z innych krajów. Wydarzenie 
to, zwane także Świętem Ca-
brio, odbędzie się 5–6 sierpnia 
na Stadionie Miejskim Mieszko 
w Gnieźnie. Zlotowi towarzy-
szyć będzie szereg integralnych 
wydarzeń takich jak: Impreza 
Integracyjna w Olandii, Rajd 
Pełen Tajemnic z Olandii do 
Gniezna, Food and Beer Festi-
val, strefa EXPO z licznymi nie-
spodziankami oraz Klasyczna 
Sobota, skupiająca się głównie 
wokół klasycznych, unikato-
wych aut Cabrio. Koncert Blue 
Café rozpocznie się o godz. 21. 
Wstęp wolny. 

11 sierpnia
PIĄTEK
• Tego dnia rozpocznie się 
pierwsza edycja imprezy pod 
nazwą Poznań Food Days, 
która jednoczy szereg wydarzeń 
kulinarnych. Potrwa ona do 
15 sierpnia. Miłośnicy sztuki 
kulinarnej będą mieli powody 
do zadowolenia. W programie 
przewidziany jest m. in. dobrze 
już znany Jarmark Dobrego 
Smaku, ale też wiele nowości, 
w tym akcja „W tytce i na paty-
ku” czy pokazy fi lmowe Films 
For Food.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Rozważę sprzedaż prywatne-
go samochodu, kiedy na ulicach 
Poznania pojawią się auta do 
wypożyczenia – powiedział mi 
w maju prezydent Poznania Jacek 
Jaśkowiak. Uzasadniał, że z do-
świadczeń innych miast europej-
skich wynika, że to właśnie taka 
forma korzystania z samochodu 
jest najbardziej ekonomiczna oraz 
przyjazna dla środowiska. Trochę 
szokujące wyznanie! Wszak dla 
pokolenia moich rodziców i mo-
jego również posiadanie „czterech 

kółek” jest wyznacznikiem statusu 
społecznego. 

Dziś już tak jednak nie jest. Wie-
lokrotnie słyszałem od analityków 
z branży motoryzacyjnej opinie, 
że dla obecnego tzw. pokolenia 
Z, wchodzącego właśnie na rynek 
pracy, luksusem nie jest posiadanie 
auta, a szybkie przemieszczanie się 
samolotami, pociągami, komu-
nikacją miejską, rowerami, czy 
autem, do którego można wsiąść 
gdziekolwiek i pozostawić, gdzie 
się chce. 

Już wkrótce w Poznaniu będzie 
można przemieszczać się po mie-
ście samochodami z wypożyczalni. 
Czy pomysł się powiedzie? Wierzę, 
że tak. Utwierdził mnie w tym wła-
śnie znajomy z Poznania, który na 
jednym z profi li społecznościowych 
w piątek napisał, że skorzystał z tej 
formy podróży wypożyczając auto 
w Warszawie i dodał cytuję: „Auto 
nowe, czyste, zatankowane i przede 
wszystkim usługa jest bardzo tania, 
a aplikacja łatwa w obsłudze”. Nie 
bójmy się zatem nowości!

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

Dla pokolenia Z
posiadanie auta 
nie jest konieczne

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

21 VIII
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!

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

Celem remontu jest naprawa dyla-
tacji, czyli szczelin między elemen-
tami, umożliwiających ich wza-
jemne, swobodne przemieszczenie 
się względem siebie na wybranych 
kierunkach. Na większości mostów 
i wiaduktów dylatacje usytuowane 
są po ich przeciwległych końcach.

Prace na moście Lecha rozpoczę-
ły się w nocy z 24 na 25 lipca i po-
dzielone są na dwa etapy. Pierwszy 
potrwa do soboty, 5 sierpnia. Dla 
samochodów otwarte są dwa pasy 
ruchu po prawej stronie drogi, nato-
miast zwężenie do jednego pasa jest 
na ostatnich 100 metrach mostu 
przed skrzyżowaniem z ul. Hlonda. 
Zalecana jest jazda na tzw. suwak.

– Wyłączony został również ciąg 

pieszy, który przeniesiono na pół-
nocną część mostu. Ruch rowerowy 
w obrębie mostu został ograniczony 
przez cały okres remontu – infor-
muje Marcin Idczak z Zarządu Dróg 
Miejskich w Poznaniu. 

Drugi etap prac rozpocznie się 
6 sierpnia i potrwa 10 dni. W tym 
czasie zwężona będzie ulica Le-
chicka. Jadąc od ul. Naramowickiej 
przed skrzyżowaniem z ul. Serbską 
do jazdy na wprost przeznaczo-
ny będzie tylko jeden pas ruchu, 
a z drugiego będzie można tylko 
skręcić w prawo. Na odcinku od 
Serbskiej do Hlonda całkowicie 
zamknięty będzie prawy pas jezdni, 
a początek mostu zwężony będzie 
przez około 100 metrów do jedne-

go, lewego pasa ruchu. Podobnie 
jak przy okazji pierwszego etapu, 
przed zwężeniem do jednego pasa 

ruchu obowiązywać będzie jazda 
na tzw. suwak.

Przez cały okres remontu zmieni 

się organizacja ruchu na ul. Serb-
skiej. Tuż przed światłami zamknię-
ty będzie środkowy pas, z którego 
można było skręcać w prawo. Do 
dyspozycji kierowców zostaną więc 
dwa pasy do skrętu w lewo i w pra-
wo. Prawa część jezdni w kierunku 
mostu, na wysokości oczyszczalni 
ścieków, przeznaczona będzie na 
buspas i dopiero przed mostem 
będą mogły wjechać na niego samo-
chody chcące skręcić w prawo.

Według fi rmy Mosty Poznań Sp. 
z o.o., która na zlecenie ZDM wyko-
nuje ten remont, całkowity przewi-
dywany czas utrudnień w ruchu na 
moście – 22 dni kalendarzowe. Do 
pełnego użytku most zostanie odda-
ny 16 sierpnia. Red

Trwa remont mostu Lecha
Do połowy sierpnia naprawiana będzie południowa części mostu Lecha w Poznaniu. Dwa lata temu 
podobny remont wykonywany był na jego północnej stronie. Po zakończeniu prac poprawi się bezpieczeństwo 
i jakość przejazdu
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Już wkrótce poznaniacy będą mogli 
przemieszczać się po mieście samo-
chodami z car-sharingu. Miasto Po-
znań i fi rma Cherry Car podpisały 
list intencyjny w sprawie stworzenia 
dla mieszkańców Poznania możli-
wości korzystania z takiej usługi. 
System będzie działał w oparciu 
o auta ekologiczne – elektryczne 
i hybrydowe o niskiej emisji. Jego 
start przewidziany jest na przełom 
września i października tego roku. 

– W Poznaniu mamy spory pro-
blem z nadmiernym ruchem koło-
wym, a luksusem stało się nie samo 
posiadanie samochodu, a spraw-
ne przemieszczanie się z miejsca 
na miejsce. Dlatego stawiamy na 
transport zrównoważony, oferu-
jąc różnego rodzaju alternatywne 
formy komunikacji. Jedna z nich 
to car-sharing, czyli wypożyczanie 
auta na krótki czas, wprost z ulicy, 
praktycznie bez formalności – mó-
wił prezydent Poznania Jacek Jaś-
kowiak, podczas podpisania listu 
intencyjnego z fi rmą Cherry Car, 
która będzie realizowała dla miasta 
usługę car-sharingu. 

– W oparciu o rozwiązania i przy-
kłady z innych światowych miast 
opracowaliśmy projekt krótkoter-
minowego wypożyczania samocho-
dów dla Poznania opartego o auta 
hybrydowe i elektryczne – mówił 
Jakub Stęchły z fi rmy Cherry Car. – 
Przy użyciu dedykowanej aplikacji 
na smartfona możliwe będzie wyna-
jęcie pojazdu na potrzeby miejskich 
i podmiejskich podróży. Na począ-
tek chcemy poznaniakom udostęp-
nić 200 aut. To wystarczająca liczba, 
by samochody były dostępne w za-
sięgu od trzech do pięciu minut spa-
ceru. Może się okazać, że są one tak 
naprawdę nawet przed budynkiem, 
z którego wychodzimy.

Firma zapowiada, że wraz ze 
zwiększeniem liczby miejsc do ła-

dowania samochodów współdzie-
lonych, będzie rozwijała system 
w Poznaniu stopniowo zastępując 
pojazdy hybrydowe elektrycznymi. 
Jednocześnie wraz ze wzrostem 
zainteresowania usługą fl ota pojaz-
dów może zostać zwiększona.

– Zrównoważony transport to 
nie tylko dostępność różnych form 
przemieszczania się, ale też dbałość 
o ekologię. Decyzja o uruchomieniu 

w Poznaniu car-sharingu pokazu-
je, że władze miasta to rozumieją 
– podkreśliła Aneta Ogrodniczek 
z fi rmy Cherry Car. – Projektując 
rozwiązanie dla Poznania położy-
liśmy szczególny nacisk na aspekt 
ekologiczny, nie tylko chcemy, aby 
mieszkańcy korzystali z niskoemi-
syjnych i elektrycznych pojazdów, 
ale również pracujemy nad funkcjo-
nalnościami w aplikacji, które za-

chęcą do przyjaznej dla środowiska 
jazdy.

By zachęcić poznaniaków do ko-
rzystania z car-sharingu, miasto za-
mierza wprowadzić szereg udogod-
nień dla użytkowników systemu. 
Pierwsze decyzje w sprawie zostały 
podjęte na niedawnej sesji Rady 
Miasta Poznania.

– Radni zgodzili się w głosowaniu 
na wprowadzenie rozwiązań, dzięki 
którym osoby korzystające z usługi, 
nie tylko bez problemu zaparkują 
w centrum miasta, ale również nie 
będą musiały za postój w Strefi e 
Płatnego Parkowania płacić. Koszty 
poniesie fi rma świadcząca usługę 
car-sharingu – mówił Maciej Wudar-
ski, zastępca prezydenta Poznania. 

Zachętą i ułatwieniem dla osób 
korzystających z car-sharingu mają 
być też dedykowane samochodom 
współdzielonym miejsca postojowe 
poza strefą. Zostaną one wyznaczo-
ne w pierwszej kolejności tam, gdzie 
jest największy problem z zaparko-
waniem. A i to nie koniec zalet tego 
rozwiązania.

– Korzystanie z car-sharingu 
może bowiem okazać się tańsze niż 
całoroczne utrzymanie własnego 
pojazdu – powiedział prezydent Ja-
cek Jaśkowiak. – Nasi mieszkańcy 

potrafi ą dobrze liczyć, sądzę więc, 
że oferta fi rm car-sharingowych 
przekona ich do korzystania z tego 
rozwiązania. 

Cherry Car zapewnia, że ceny wy-
pożyczenia auta będą konkurencyj-
ne wobec stawek oferowanych przez 
korporacje taksówkarskie oraz 
porównywalne z cenami tego typu 
usług w Polsce.

– W przypadku samochodów 
hybrydowych stawka liczona bę-
dzie zarówno za minutę, jak i za 
kilometr, natomiast w przypadku 
samochodów elektrycznych płacić 
będziemy tylko za czas przejazdu 
– zapowiedział Jakub Stęchły. – 
W przeciwieństwie do taksówek nie 
będzie opłaty początkowej, płacimy 
tylko za to co przejedziemy. Alter-
natywne rozwiązania w innych mia-
stach to ok. 70 gr. za kilometr i 50 
gr. za minutę. W momencie kiedy 
nie zakończymy wynajmu i chcemy, 
żeby ten samochód na nas poczekał 
naliczana będzie opłata postojowa. 
Jest to zazwyczaj kwota ok. 10 gr za 
minutę.

Miasto, w celu zachęcenia miesz-
kańców Poznania do korzystania 
z car-sharingu, będzie prowadziło 
też kampanię społeczną dla miesz-
kańców, promującą ideę współ-
dzielenia samochodów, co zapewne 
przyczyni się do zwiększenia świa-
domości poznaniaków w zakresie 
odpowiedzialności i dbania o wspól-
ną miejską przestrzeń.

– Kiedy te samochody już poja-
wią się na ulicach Poznania, roz-
ważę sprzedaż swojego prywatnego 
samochodu. Z tych doświadczeń, 
które mamy z innych miast europej-
skich, wynika bowiem, że to właśnie 
taka forma korzystania z samocho-
du jest najbardziej ekonomiczna 
oraz przyjazna dla środowiska – 
podsumował prezydent Jaśkowiak. 
Red 

MPK planuje nabyć 37 nowych au-
tobusów. Swoją ofertę w przetargu 
na zakup 19 autobusów 12-me-
trowych oraz 18 przegubowych, 
18-metrowych, złożyła tylko jedna 
fi rma – Solaris Bus&Coach. 

Producent z Bolechowa za au-
tobusy najnowszej generacji chce 
50,8 mln zł. Kwota ta jest o milion 
zł wyższa od zaplanowanej przez 
MPK, które teraz będzie musiało 
podjąć decyzję, czy za tę cenę je za-
kupi (jeden pojazd 12-metrowy to 
koszt 934 tys. zł, a przegubowy 1,3 
mln zł).

– Obecnie rozpatrujemy ofertę 
pod kątem formalnym i będzie-
my czekać na złożenie wymaganej 
prawem dokumentacji – wyjaśnia 
Jerzy Zalwowski, dyrektor ekono-
miczno-fi nansowy. – Po jej zwe-
ryfi kowaniu, podejmiemy decyzję 
dotyczącą rozstrzygnięcia postępo-
wania. 

Nowe autobusy mają być ekolo-
giczne oraz niskopodłogowe, tak by 
mogły z nich korzystać osoby nie-
pełnosprawne i opiekunowie z wóz-
kami dziecięcymi. Jeśli znajdą się 
dodatkowe pieniądze, to autobusy 
z Solarisa wyjadą na poznańskie uli-
ce w przyszłym roku i w 2019 r. Au-
tobusy przegubowe mają dojechać 
do Poznania do 11 miesięcy, a au-
tobusy standardowe – do 16 mie-
sięcy od podpisania umowy. Nowe 
pojazdy mają zastąpić te najbardziej 
wysłużone pojazdy we fl ocie miej-
skiego przewoźnika.

Warto dodać, iż poznańskie MPK 
od przyszłego roku zacznie otrzy-
mywać także 50 nowoczesnych 
tramwajów w 100-proc. niskopo-
dłogowych z Modertransu. Będą to 
moderusy gamma. Jeden, prototy-
powy, wagon od maja testowany jest 
na poznańskich trasach. 
Andrzej Świątek

Car-sharing wkrótce w Poznaniu! Nowe 
autobusy
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Do pełnego użytku most Lecha zostanie oddany 16 sierpnia.

Luksusem stało się 
nie samo posiada-
nie auta, a sprawne 
przemieszczanie się 
z miejsca na miejsce
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Za trzy lata ścisłe centrum Poznania 
ma być jeszcze bardziej przyjazne 
pieszym i pasażerom komunikacji 
miejskiej. W trzecim kwartale 2020 
roku – jak zakłada pierwszy etap 
„Projektu Centrum” obejmie rewa-
loryzację obszaru, którego dotyczył 
rozstrzygnięty konkurs na opraco-
wanie koncepcji zagospodarowania 
przestrzeni publicznej centrum: 
„Poznań – Centrum Od Nowa”. 

Do III kwartału 2020 roku prze-
budowane zostaną torowiska w ul. 
Św. Marcin i 27 Grudnia, Pl. Wol-
ności, al. Marcinkowskiego, a także 
rozjazd na skrzyżowaniu ul. Towa-
rowej i Św. Marcin. Przebudowany 
będzie również dla tramwajów wę-
zeł rozjazdowy przy „Okrąglaku” 
oraz ulice Kantaka i Gwarna, a ruch 
samochodowy będzie – tak jak już 
jest po wprowadzeniu w tym rejonie 
miasta strefy „tempo30” – nie tylko 
uspokojony, ale poszerzony i upo-
rządkowany. 

Realizacja tego projektu jest 
możliwa, między innymi, dzięki po-
zyskaniu przez Poznań 45,5 mln zł 
dofi nansowania z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
A o przyznaniu tych funduszy zdecy-
dowało Centrum Unijnych Projek-
tów Transportowych (CUPT).

Inwestycja komunikacyjna w ści-
słym centrum Poznania, która po-
chłonie około 100 mln zł, to pierw-
szy etap tzw. „Projektu Centrum”, 
czyli prac związanych z rewitalizacją 
tego obszaru miasta. W nim kładzie 
się też nacisk na odnowę „kultowej” 
ulicy Święty Marcin, która ma przy-
ciągać mieszkańców i turystów nie 
tylko np. paradą 11 listopada, ale 
przez cały rok. 

Do jej ożywienia przyczynić się 
ma też inny projekt komunika-
cyjny – budowa linii tramwajowej 
w ulicy Ratajczaka – skracający 
znacznie przejazd pasażerom tram-
wajów z Wildy do śródmieścia. 
Wspomniane CUPT na tę inwe-
stycję komunikacyjną przyznało 
ponad 59 mln zł dofi nansowania. 
Realizacja tego przedsięwzięcia – 

w ramach drugiego etapu „Projek-
tu Centrum”, a więc budowy trasy 
tramwajowej wraz z uspokojeniem 
ruchu samochodowego w ulicy Ra-
tajczaka – kosztować ma 130 mln 
zł. W sąsiedztwie skrzyżowania ulic 
Św. Marcin i Ratajczaka zlokalizo-
wany będzie przystanek, a tramwaje 
dojeżdżać będą również do ul. 27 
Grudnia.

Poznaniacy oczekują też połą-
czenia tramwajowego ul. Gwarnej 
z Towarową i węzłem komunika-
cyjnym przy ul. Matyi, gdzie w jego 
pobliżu zlokalizowany jest dworzec 
kolejowo-autobusowy oraz centrum 
handlowe. 

Nowy układ torów i rozjazdów 
tramwajowych ma spowodować 
lepszą dostępność do komunikacji 
miejskiej. Również dzięki nowym 
trasom i połączeniom tramwajo-
wym w centrum Poznania, odcią-
żony będzie węzeł przy moście Te-

atralnym i na Kaponierze, gdzie 
teraz krzyżują się trasy aż 14 z 20 
funkcjonujących tramwajowych li-
nii dziennych.

Jak zaznaczył prezydent Pozna-
nia Jacek Jaśkowiak „Realizacja 
projektu przełoży się na większą 
efektywność i dostępność trans-
portu tramwajowego. Dzięki kilku 
elementom: technologii cichego 
torowiska, wykonanej podobnie na-
wierzchni drogowej, zmniejszeniu 
ruchu samochodowego i wprowa-
dzeniu dużej ilości zieleni, ograni-
czamy zanieczyszczenie powietrza 
oraz emisję hałasu.” 

Prezydent dodał, iż „poznańskie 
centrum ma być miejscem przycią-
gającym turystów, w którym życie 
kulturalno-artystyczne jest szcze-
gólnie intensywne. Ma być loka-
lizacją dla instytucji kultury oraz 
miejscem, w którym dobrze się żyje 
i pracuje.”

Pierwsze prace związane z komu-
nikacyjną przebudową ścisłego cen-
trum Poznania mają rozpocząć się 
po wakacjach. Zaczną się od zapo-
wiadanego zamknięcia dla tramwa-
jów ul. Św. Marcin. Te skierowane 
zostaną objazdami, m.in. przez ul. 
Towarową i pl. Wielkopolski. 

Będą też spore utrudnienia 
w ruchu samochodowym. Kierowcy 
powrócą na przebudowywany od-
cinek ulicy Święty Marcin dopiero 
w 2019 r. Do tego czasu zamknięty 
fragment trasy trzeba będzie omijać 
objazdami. Od Kaponiery pojadą oni 
ulicami: Kościuszki, Powstańców 
Wlkp., Ogrodową i Piekarami, a od 
strony Al. Marcinkowskiego – przez 
Plac Wolności, Fredry i Kościuszki. 
Przebudową zostanie zostać odci-
nek ulicy Św. Marcin na odcinku od 
ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka. 

Prace mają objąć kompleksową 
przebudowę układu drogowo-toro-

wego wraz z nawierzchnią, infra-
strukturą podziemną (sieć ciepłow-
nicza, wodociągowa, kanalizacja 
sanitarna i deszczowa, energetycz-
na, a także informatyczna i teleko-
munikacyjna), montażem nowego 
oświetlenia, wprowadzeniem no-
wych elementów małej architektury 
oraz nasadzeniami drzew, krzewów 
i kwiatów.

Zakres robót będzie znaczny. 
Pierwszy etap prac powinien za-
kończyć się w I kwartale 2019 roku. 
Po ich zakończeniu ul. Św. Marcin 
będzie przyjaznym miejscem dla 
mieszkańców i turystów – pasażem 
i wreszcie… wizytówką miasta. 

Centrum Poznania w nowej odsłonie
Ponad 100 mln zł dofi nansowania otrzyma Poznań na przebudowę tras tramwajowych wraz 
z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Towarowej 
i na Placu Wolności oraz na budowę linii tramwajowej w ul. Ratajczaka
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Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

Od 1 sierpnia tramwaje linii 20 
zmienią trasę. Zamiast do al. Mar-
cinkowskiego pojadą w stronę 
Ogrodów. Tę jej nową trasę Zarząd 
Transportu Miejskiego w Poznaniu 
uzasadnia „potrzebą wzmocnienia 
transportu publicznego na ulicy Dą-
browskiego”. 

Na wakacyjny czas remontu to-
rowiska na moście i w ul. Królowej 
Jadwigi zawieszona została m.in. 
linia 18, która obsługiwała Franowo 
i Ogrody. Mieszkańcom Jeżyc pozo-
stały tylko dwie linie tramwajowe: 2 
i 17, kursujące ul. Dąbrowskiego. Od 

sierpnia wspomoże ją w dni powsze-
dnie wspomniana „20”, która po dal-
szej części trasy jeździć będzie – jak 
dotychczas – do os. Sobieskiego.

Na sierpień zapowiadany jest też 
powrót linii 2 w ulicę Kraszewskie-
go i Zwierzyniecką. Na tej ostatniej 
ulicy zbudowane zostało nowe toro-
wisko. Ulica ta przez wiele miesięcy 
wyłączona była z ruchu pojazdów 
z powodu budowy nowego osiedla 
na terenie dawnej zajezdni tram-
wajowej pomiędzy ulicami: Gajo-
wą, Zwierzyniecką, Kraszewskiego 
i Sienkiewcza.

Wycofanie „20” ze skróconej tra-
sy do al. Marcinkowskiego (przed 
remontem torów na moście Kró-
lowej Jadwigi kursowała do Rataj) 
spowodowane było małą frekwencją 
pasażerską na odcinku od mostu Te-
atralnego do al. Marcinkowskiego. 
Na tej trasie częściej jeździ „16”, 
która – tak jak „20” – kursuje do os. 
Sobieskiego. 

W sierpniu, w niektóre dni nocą, 
nastąpią też zmiany na trasie Po-
znańskiego Szybkiego Tramwaju. 

Jak poinformował ZTM, z po-
wodu prac torowych na PST trasa 

linii nr 201 będzie skrócona, a jej 
nocne tramwaje w godzinach od 
23.00 do 4.30 dojeżdżać i wyru-
szać będą ze stacji PST „Słowiań-
ska”, natomiast od tego przystan-
ku do pętli PST na osiedlu Jana III 
Sobieskiego uruchomiona zosta-
nie linia autobusowa „za tramwaj” 
T21.

Zmiany w komunikacji na trasie 
PST zostaną wprowadzone w nastę-
pujące noce: 
• z 1 na 2 sierpnia (wtorek/środa),
• z 2 na 3 sierpnia (środa/czwartek),
• z 3 na 4 sierpnia (czwartek/piątek), 

• z 8 na 9 sierpnia (wtorek/środa), 
• z 9 na 10 sierpnia (środa/czwartek), 
•  z 10 na 11 sierpnia (czwartek/pią-

tek).
Trasa autobusów „za tramwaj” 

linii T21: Os. Sobieskiego – Sze-
ligowskiego – Księcia Mieszka 
I – SŁOWIAŃSKA – Piątkowska – 
Aleje Solidarności – Księcia Miesz-
ka I – Szeligowskiego – Smoleńska 
– Os. Sobieskiego.

Odjazdy autobusów linii T21 
zsynchronizowane będą z przyjaz-
dami tramwajów linii nr 201.
Andrzej Świątek

„20” na Ogrody i nocne utrudnienia na PST
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Na podstawie rankingu zrówno-
ważonego rozwoju, przygotowy-
wanego od lat przez Politechnikę 
Warszawską przez zespół kierowa-
ny przez prof. Eugeniusza Sobcza-
ka, określono najbardziej przed-
siębiorcze gminy. 

Wśród samorządów wiejskich 
największą liczbą podmiotów go-
spodarczych na 1 tysiąc miesz-
kańców odznaczały się: Rewal 
(352,87) i Mielno (290,05) z wo-
jewództwa zachodniopomorskie-
go, mazowiecka Lesznowola 
(285,88), Ustronie Morskie z woj. 

zachodniopomorskiego (271,91) 
oraz podpoznańskie gminy Suchy 
Las (218,53), Tarnowo Podgórne 
(210,29), Komorniki (172,53), 
Dopiewo (162,45). W miejskiej 
gminie Kórnik na 1 tys. mieszkań-
ców działa 150,80 podmiotów go-
spodarczych. 

Prof. Eugeniusz Sobczak powie-
dział Serwisowi Samorządowemu 
PAP: – Wskaźnik przedsiębiorczo-
ści jest ważną zmienną opisującą 
rozwój gospodarczy gmin. Daje 
też obraz, na ile samorządy wpie-
rają działalność gospodarczą. Te 

z pierwszej piątki tworzą dobry kli-
mat do rozwoju przedsiębiorczo-
ści, jak też działają systematycznie 
w kształtowaniu konkurencyjności 
inwestycyjnej. 

Przy tworzeniu rankingu przy-
jęto zasadę, że gminom przyzna-
wano po jednym punkcie za każdy 
podmiot gospodarczy przypadają-
cy na 1 tysiąc mieszkańców. 

Pełny ranking przedsiębior-
czych gmin znajduje się na stronie 
internetowej Serwisu Samorządo-
wego PAP (www.samorzad.pap.
pl). ARz

Przedsiębiorcze gminy
Podpoznańskie wiejskie gminy w czołówce rankingu 
samorządów z największą liczbą podmiotów gospodarczych

Mija 5 lat od śmierci Augusta Kowal-
czyka, aktora, reżysera, pisarza, dy-
rektora Teatru Polskiego w Warsza-
wie. Wystąpił w bardzo wielu fi lmach 
i przedstawieniach teatralnych. Role 
m.in. wójta w „Chłopach”, generała 
w „Janosiku”, porucznika Kalertha 
w „Stawce większej niż życie” prze-
szły do historii polskiego kina. Był 
uciekinierem z Auschwitz. W obozie 
koncentracyjnym spędził 2,5 roku. 
Mimo tak ciężkich doświadczeń po-
trafi ł wcielać się w rolę  SS-manów 
i był w tym przekonywujący do tego 
stopnia, że pewnego razu podszedł 
do niego mężczyzna nad morzem, 
podczas urlopu i powiedział: „kie-
dy moja żona widzi pana na ekranie 
w niemieckim mundurze to wyłącza 
telewizor”. Odebrał to jak największy 
komplement i powtarzał, że grając 
szwarccharaktery chciał, aby widzo-
wie odczuwali to, co on przeżywał 
w obozie mając kontakt z niemiec-
kimi oprawcami. Aktor charaktery-
styczny, przyciągający uwagę, gra-
jący najczęściej role drugoplanowe, 
dysponujący niesamowitym głosem. 

W wieku 60 lat przeszedł na eme-
ryturę. Ignacy Gogolewski wspo-
minając ten czas w przemówieniu 
nad jego grobem wyznał, że zasta-
nawiał się  co dalej będzie robił tak 
silny i energiczny człowiek? August 
Kowalczyk znalazł sposób na życie. 
Napisał książkę ,,Refren kolczaste-
go drutu”, w której opowiedział  hi-
storię życia w obozie i nieprawdo-
podobną  ucieczkę, która być może 
doczeka się kiedyś ekranizacji. 
Stworzył również monodram i za-
tytułował go swoim obozowym nu-
merem „6804”. Przez ponad 30 lat 
odwiedzał szkoły w kraju i za granicą 
wzruszając swym przekazem nawet 
tych, którzy nie interesowali się pro-
blematyką II wojny światowej. Spek-
takl jednego aktora, byłego więźnia, 
obejrzało przez ponad 30 lat 3,2 mln 
osób. Dzięki wielkiej pomocy byłego 
dyrektora Wydziału Oświaty, An-
drzeja Tomczaka, odbyło się wiele 
przedstawień w Poznaniu. Uczestni-
cy tych spotkań wspominają, że były 
to niezapomniane lekcje historii. 
Aktor miał wielu znajomych i przy-
jaciół w Wielkopolsce. 

W ostatnich latach życia wraz 
z żoną Eugenią dość często bywał 
na krótkim wypoczynku w Pobie-
dziskach, gdzie z jego woli odbył się 
ostatni spektakl zagrany 6804 raz. 
Był to jednocześnie jego benefi s. 
Jest jeszcze jedna historia w życiu 
tego niezwykłego człowieka. Ostat-
nie lata zaangażował się w budowę 
Pomnika – Hospicjum dla miasta 
Oświęcim. Marzył, aby w ten spo-
sób podziękować za podarowane 
70 lat życia i wyrazić wdzięczności 
kobietom śląskim, które każdego 
dnia narażały życie przemycając je-
dzenie i leki do obozu. Jeszcze wię-
cej bohaterstwa okazały pomagając 
mu podczas ucieczki z Auschwitz. 
Życie pokazało, że dla Augusta Ko-
walczyka, więźnia i uciekiniera z Au-
schwitz, a później żołnierza Armii 
Krajowej Oświęcim był przypisany. 
W niedzielę, 29 lipca 2012 roku Au-
gust Kowalczyk zmarł w swoim ho-
spicjum. Zostawił po sobie nie tylko 
wiele ról fi lmowych i teatralnych. 
Poza Pomnikiem-Hospicjum pozo-
stały takie wartości jak wdzięczność, 
pamięć, dawanie świadectwa i umie-
jętność wybaczania. Pytany, co czu-
je, kiedy spotyka Niemców mając 
w pamięci wojenne doświadczenia, 
odpowiadał krótko: „Dzisiaj Niem-
ców chętnie przytulam do serca”. Ci 
okazywali mu niezwykły szacunek, 
a prezydent Niemiec uhonorował go 
Wielkim Krzyżem, najważniejszym 
odznaczeniem nadawanym cudzo-
ziemcom. 

Uciekinier z Auschwitz 
przytulał Niemców 

Ireneusz 
Antkowiak
i.antkowiak@naszglospoznanski.pl

August Kowalczyk podczas bene-
fi su w Pobiedziskach. 
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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 

OZE w gminie 
Komorniki

Panele fotowoltaiczne zostały 
umieszczone na każdym z trzech 
segmentów kompleksu szkolnego. 
Jest to pierwszy przykład wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii 
na budynku użyteczności publicznej 
w gminie Komorniki. Roboty reali-
zowała fi rma Eko-Solar Sp. z o.o. 
wyłoniona w przetargu ograniczo-
nym. 

Zakres prac obejmował komplek-
sowe wybudowanie instalacji foto-

woltaicznej z przyłączeniem syste-
mu instalacji do sieci energetycznej 
(moc przyłączeniowa 90 kW). Cał-
kowita moc instalacji fotowoltaicz-
nej 98,83 kWp. 

Zadanie o wartości 517.814,26 zł 
zostało dofi nansowane przez WFO-
ŚiGW w Poznaniu w formie pożycz-
ki częściowo umarzalnej w wysoko-
ści 489 tys. zł. 

Ogniwa fotowoltaiczne produku-
ją przez bardzo długi okres energię 

z promieniowania słonecznego. 
W przeciwieństwie do innych typów 
elektrowni fotowoltaika nie wyma-
ga dostarczenia paliw kopalnych, 
nie emituje spalin i nie powoduje 
hałasu. Fotowoltaika to rozwiązanie 
ekologiczne i ekonomiczne – szkoła 
będzie sama produkować prąd na 
własne potrzeby. Korzystanie z pa-
neli słonecznych zniweluje w znacz-
nym stopniu straty energetyczne. 
Red

Na dachu nowej szkoły podstawowej w Plewiskach przy ul. prof. 
W. Strażewicza działa instalacja fotowoltaiczna
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Gmina Dopiewo sprzedaje: 17 
działek budowlanych, położonych 
w  atrakcyjnych lokalizacjach: 16 
w  Zakrzewie – przy ul.  Greckiej, 
Hiszpańskiej, Gajowej i  Irlandzkiej 
i  1 działkę w   Dąbrowie przy ul. 
Oliwkowej. Powierzchnia działek 
wynosi od 650 do 1800 m², a cenny 
za 1m² – od 125 zł do 205 zł.

Przetargi na sprzedaż nierucho-
mości odbędą się w  Urzędzie Gmi-
ny Dopiewo, pokój 103, I piętro 24 
sierpnia 2017 r. od godz. 9:00 (dział-
ki w  Zakrzewie) i o  godz.  14.00 
(działka w Dąbrowie).  

Wadium w  wysokości 10% war-
tości należy wpłacać do 21 sierpnia 
2017 r. na konto Urzędu Gminy Do-

piewo: SBL w  Poznaniu – Oddział 
w  Dopiewie 11 9043 1012 3012 
0025 9105 0102 (z zaznaczeniem 
nr działki).

Szczegóły na stronie dopiewo.
nowoczesnagmina.pl – w zakładce: 
Urząd Gminy / Przetargi – gospo-
darka nieruchomościami. 
UG

Do 15 września mieszkańcy gminy 
Komorniki mogą zgłaszać projekty 
w ramach pierwszego Komornic-
kiego Budżetu Obywatelskiego na 
2018 r. Do dyspozycji mieszkańców 
jest pula 600 tys. zł, w tym 500 tys. 
zł na zadania inwestycyjne i 100 tys. 
zł na nieinwestycyjne. 

Projekt do budżetu może zgłosić 

każdy zameldowany mieszkaniec 
gminy, który ukończył 15 lat i zebrał 
pod swoim pomysłem co najmniej 
30 podpisów. Lista zakwalifi kowa-
nych projektów zostanie poddana 
głosowaniu mieszkańców. Zwycię-
skie projekty zostaną wpisane do 
budżetu gminy na przyszły rok.

Wszystkie szczegóły i informacje 

o zgłaszaniu projektów i głosowaniu 
wraz z pełnym harmonogramem 
działań znajdują się na stronie bu-
dżetu obywatelskiego: komorniki.
budzet-obywatelski.org.

Zachęcamy do udziału w Komor-
nickim Budżecie Obywatelskim 
2018. Sam decyduj, co dzieje się 
w Twojej okolicy! Red

Jeśli dom, to w gminie Dopiewo

Komorniczanie decydują

REKLAMA

REKLAMA

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

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

REKLAMA? ZAMÓW ONLINE!
REKLAMA.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

REKLAMA? 
ZADZWOŃ! 

 691-895-296



7
NR 123 / 31 LIPCA 2017 

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Mieszkańcy wybiorą zadania, które 
znajdą się w budżecie gminy na rok 
2018 r. Poniżej zakwalifi kowane 
propozycje zadań.

Projekty inwestycyjne: 
1.  Budowa wiaty piknikowej, si-

łowni zewnętrznej i boiska do 
streetball oraz doposażenie placu 
zabaw w Prusinowie,

2.  Plac zabaw, siłownia pod chmur-
ką oraz pomieszczenie socjalne-
gospodarcze w Gądkach,

3.  Siłownia zewnętrzna na Polanie 
Piknikowej w Skrzynkach,

4.  Rozświetlone Kamionki,
5.  Plac zabaw i siłownia pod chmur-

ką przy Placu Jesionowym w Bni-
nie,

6.  Budowa miejsc parkingowych 
przy cmentarzu w Bninie,

7.  Bezpieczna szkoła w Radzewie – 
ogrodzenie terenu i monitoring 
boiska,

8.  Projekt chodnika na ul. Piotrow-
skiej w Szczytnikach,

9.  Zakup i montaż kontenerów 
z przeznaczeniem na szatnie dla 
dzieci i młodzieży na Kórnickich 
Błoniach,

10.  Borówiecki Park Rekreacji – 

plac zabaw i miejsce aktywnego 
wypoczynku dla osób w każdym 
wieku,

11.  Projekt kanalizacji sanitarnej 
w Szczodrzykowie,

12.  Plenerowa siłownia we wsi Ko-
narskie,

13.  Budowa placu zabaw dla dzieci 
w Czołowie;

Projekty tzw. miękkie:
14. Akademia przygody seniora,
15.  Akademia zdrowia i radości dla 

seniora,
16.  Akademia e-seniora – kurs kom-

puterowy,
17.  Objazdowe letnie kino plenero-

we w twoim sołectwie,
18.  Rowerowa gmina 2018.

Tym razem można zagłosować na 
jedno zadanie inwestycyjne (spo-
śród 13) i jedno inne tzw. miękkie 
(spośród 5). Do zagospodarowania 
jest 650 tys. zł. na projekty inwesty-
cyjne i 50 tys. zł na projekty mięk-
kie. Polecamy głosowanie przez 
internet na stronie: https://kornik.
budzet-obywatelski.org/ .

Tam też szczegółowe informa-
cje na temat konsultacji oraz opi-
sy wszystkich propozycji zadań. 
Uprawnione do głosowania są za-
meldowane w gminie lub wpisane do 
lokalnego rejestru wyborców osoby, 
które ukończyły 16 rok życia. Głoso-
wać można także na specjalnych kar-
tach, które dostępne będą na stro-
nie internetowej, w Biurze Obsługi 
Mieszkańca (ratusz w Kórniku), Wy-
dziale Inwestycji (Pl. Niepodległości 
6), Biurze Rady Miejskiej (ratusz 
w Bninie) oraz KCRiS „Oaza”.

Głosowanie potrwa do 30 wrze-
śnia 2017 r. Czekają nagrody! 

Kórniczanie głosują
Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik

Już po raz piąty uczniowie kórnic-
kich szkół oraz mieszkańcy gmi-
ny będą mieli możliwość udziału 
w Kórnickich Dniach Nauki. 

Celem wydarzenia, które zapla-
nowano na 21–23 września, jest 
promocja gminnych jednostek na-
ukowych oraz próba zarażenia mło-
dych ludzi bakcylem nauki. Pod-
czas dnia pierwszego pracownicy 
jednostek Polskiej Akademii Nauki 
odwiedzą uczniów w ich szkołach 
wygłaszając wykłady na różne te-
maty ze świata nauki. 22 września 
będzie z kolei dniem odwiedzin 
w jednostkach naukowych, czyli 
będzie to okazja do przyjrzenia się 
z bliska pracy naukowców. Spotka-
nia z nauką odbędą się w laborato-
riach m.in. Instytutu Dendrologii, 
Obserwatorium Centrum Badań 
Kosmicznych w Borówcu, komna-
tach kórnickiego Zamku i wielu in-
nych miejscach zamkniętych na co 
dzień dla zwiedzających.

Zwieńczeniem Kórnickich Dni 
Nauki będzie festyn ekologiczny or-
ganizowany 23 września na kórnic-
kim rynku w godz. 10-15 przez Wy-
dział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik.

Chętni mogą też wziąć udział 
w nocnym zwiedzaniu Zamku (22 
września – godz. 20:00, 20:30 lub 
21:00) po wcześniejszej rejestracji 
osobistej, która startuje 12 sierpnia 

od godz. 12 (do wyczerpania limitu) 
w Wydziale Promocji, Pl. Niepodle-
głości 41, Kórnik (odbiór osobisty 
wejściówek – liczba miejsc ograni-
czona – jedna osoba maksymalnie 
otrzyma 2 wejściówki).

Organizatorzy: Urząd Miasta 
i Gminy Kórnik, Fundacja Zakła-
dy Kórnickie, Instytut Dendrologii 
PAN, Biblioteka Kórnicka PAN, 
Arboretum, Szkółki Kórnickie Za-
kład Doświadczalny w Kórniku, 
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo 
Babki, Obserwatorium Astroge-
odynamiczne Centrum Badań Ko-
smicznych PAN, Stacja Zasobów 
Genetycznych Drobiu Wodnego 
Instytutu Zootechniki PIB w Dwo-
rzyskach. Więcej informacji: www.
kornik.pl/kdn. 

Dni Nauki

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Robert 
Jankowski 
kontakt@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

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

Święto Plonów rozpocznie msza 
św. dziękczynna w dopiewskim ko-
ściele o godz. 14. Następnie ok. g. 
15 barwny i rozśpiewany korowód 
dożynkowy przejdzie na plac gmin-
ny, gdzie odbędzie się tradycyjny 
obrzęd, pokaz tańców ludowych, 
zagrają kapele, a w fi nale gwiaz-
da disco polo. Korowód złożony 
z mieszkańców gminy Dopiewo 
– tych, którzy od pokoleń zajmują 
się rolnictwem, i tych, którzy za-
mieszkali w niej w ostatnich latach, 
poprowadzi Orkiestra Dęta Gminy 
Dopiewo. Za nią pójdą: zespół ludo-
wy, reprezentacje 11 sołectw gminy 
z wieńcem i koszami, przedstawi-
ciele organizacji rolniczych i samo-
rządu, poczty sztandarowe i goście.

W tym roku dopiewskie Święto 

Plonów umilą: Zespół Tańca Lu-
dowego „Cybinka”, Kapele: „Po 
Zagonach”, „Szczuny z Sulęcinka” 
i „Góralska Hora”. Gwiazdą wie-

czoru będzie legendarna formacja 
pierwszej fali disco polo – TOP 
ONE. Mówią o sobie, że od 30 lat 
grają „polskie country”, a country 

– jak wiadomo – na dożynki najlep-
sze. Swego czasu największe prze-
boje Top One święciły triumfy na 
polskich parkietach. Bez „Białego 

misia” trudno wyobrazić sobie pol-
skie wesele.

Organizatorzy przygotowali pod-
czas Gminnych Dożynek mnóstwo 
atrakcji dla najmłodszych, wśród 
nich bezpłatne dmuchańce dla dzie-
ci.

Dożynki w Dopiewie z Top One 
Gminne Dożynki w Dopiewie to solidna dawka tradycji, folkloru i zabawy. Odbędą się w pierwszą 
niedzielę września (3.09.) Atrakcji nie zabraknie 
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Przeboje Top One 
święciły triumfy na 
parkietach

Po raz drugi Stowarzyszenie UKS 
Jedynka Kórnik zorganizowało Bieg 
Zamoyskiego. Na starcie 16 lipca, 
oprócz rekordowej liczby biegaczy 
i towarzyszących im kibicom, pojawi-
ła się tegoroczna „Biała Dama” Do-
minika Andrzejczak w towarzystwie 
hrabiego Władysława Zamoyskiego, 
w którego postać wcielił się prezes 
UKS Jedynka Maciej Brylewski. 

Bieg rozpoczął się wystrzałem 
z pistoletu oddanym przez burmistrz 
Kórnika Jerzego Lechnerowskiego. 
Jak podkreślał dyrektor biegu Ma-
rek Broniewski, dla bezpieczeństwa 
tak dużej liczby biegaczy, w porów-
naniu do zeszłego roku, tegoroczna 
trasa biegu została  nieco  zmody-
fi kowana. Dystans się nie zmienił 
i wynosił 10 km, ale start odbył się 
sprzed budynku policji w Kórniku, 
a meta została usytuowana na tere-
nie Kórnickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu OAZA Błonie. 

Zawody ukończyło aż 570 bie-
gaczy, w tym 170 kobiet. Zwycięz-
cą został Krzysztof Szymanowski 
z czasem 31,42, a wśród kobiet – 
Patrycja Talar (39,10). 

Na mecie medale zawodnikom 
wręczali: „Biała Dama”, hrabia Za-
moyski, burmistrz Lechnerowski 
oraz dziewczęta ze Stowarzysze-
nia Teatralnego „Legion” ubrane 
w stroje historyczne. 

W ramach biegu rozegrane zo-
stały również mistrzostwa powiatu 
poznańskiego pracowników samo-
rządowych, w których zwyciężył 
Łukasz Bankiewicz z KCRiS OAZA 
z czasem 39,36. 

II Bieg Zamoyskiego 

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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18 lipca został wmurowany kamień 
węgielny pod budowę budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jeziorkach (gm. Stęszew). Uro-
czystego aktu dokonał burmistrz 
Włodzimierz Pinczak w obecności 
wiceprzewodniczącej Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew Hanny Słomy, 
ks. Henryka Rynkiewicza, general-
nego wykonawcy, a także radnych, 
sołtysów, dyrektorów gminnych 
jednostek oświatowych i instytucji 
kultury oraz nauczycieli szkoły w Je-
ziorkach.

Realizowany obiekt składać się 
będzie z połączonych budynków: 
szkolnego i przedszkolnego. Ten 
pierwszy będzie budynkiem dwu-
kondygnacyjnym, niepodpiwniczo-

nym o kubaturze 11 191,78 m³, 
powierzchni zabudowy 1.277,69 
m² oraz powierzchni użytkowej 
2.211,04 m². Wejście do niego za-
planowano od ul. Pocztowej. Będzie 
ono dostosowane do przyjmowa-
nia osób niepełnosprawnych. Na 
wyższe kondygnacje przewidziano 
dźwig osobowy, zlokalizowany przy 
głównym wejściu do szkoły. Na par-
terze od strony południowej zlokali-
zowane będą sale lekcyjne, szatnia 
oraz pomieszczenie magazynowe, 
a także socjalne dla sprzątaczek 
i woźnego oraz schowek porządko-
wy. Od strony północnej zaplanowa-
no rozdzielnię prądu, serwerownię, 
portiernię, kuchnię do przygotowy-
wania posiłków dla dzieci szkolnych 

oraz przedszkolnych, jadalnię, świe-
tlicę oraz węzeł sanitarny. Zapro-
jektowano też toalety dla uczniów, 
ogólnodostępną dla osób niepełno-
sprawnych oraz dla pracowników.

Na piętrze od strony południowej 
zlokalizowane są sale zajęć indywi-
dualnych oraz kotłownia gazowa, 
pomieszczenie techniczne oraz 
schowek porządkowy. Od strony 
północnej przewidziano pomiesz-
czenie techniczne, bibliotekę, po-
mieszczenie logopedy, psychologa, 
pokój nauczycielski i administrację 
szkoły oraz węzeł sanitarny.

Z kolei budynek przedszkolny 
będzie parterowy, niepodpiwni-
czony o kubaturze 4 181,38 m³, 
powierzchni zabudowy 916,97 m² 

i użytkowej 814,03 m². Wejście do 
niego zaplanowano od ulicy Pocz-
towej. Będzie ono dostosowane do 
przyjmowania osób niepełnospraw-
nych. Funkcja budynku podzielo-

na jest na strefę: ogólnodostępną 
i ograniczonego dostępu. W strefi e 
ogólnodostępnej mieścić się będzie: 
szatnia dla dzieci, miejsce dla ro-
dziców czekających na dzieci oraz 
część administracyjna z sanitaria-
tami ogólnodostępnymi. W strefi e 

ograniczonego dostępu, do której 
dostęp mają tylko dzieci oraz pra-
cownicy przedszkola mieścić się 
będą cztery sale zajęciowe z zaple-
czami sanitarnymi i magazyno-
wymi oraz sala rehabilitacyjna dla 
dzieci z orzeczeniem o kształceniu 
specjalnym i pomieszczenie maga-
zynowe w obrębie łącznika przed-
szkola ze szkołą. Żywienie dzieci 
przedszkolnych odbywać się będzie 
w budynku szkoły. Będą one pro-
wadzone do jadalni na posiłki łącz-
nikiem zlokalizowanym pomiędzy 
budynkiem szkoły i przedszkola.

Szacowany koszt inwestycji to 
ponad 10 milionów złotych. Obiekt 
ma być gotowy pod koniec maja 
2018 r. Red 

Budują szkołę i przedszkole
Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego powstaje w Jeziorkach. Koszt inwestycji to ok. 10 mln zł

Zespół Szkolno-
-Przedszkolny ma 
być gotowy w maju

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości, która odbyła się 18 lipca.
Burmistrz Włodzimierz Pinczak dokonał uroczystego aktu wmurowa-
nia kamienia węgielnego.

Imprezy kulturalne, festyny, dni 
miast i gmin, dożynki, lokalne fe-
stiwale i koncerty – to miejsca, któ-
re Radio Poznań odwiedza przez 
całe lato. Radiowcy nie tylko zdają 
relacje z wydarzeń na antenie, ale 
przede wszystkim jeszcze lepiej po-
znają swoich słuchaczy. 

Najbliższe wydarzenie, podczas 
którego będzie można odwiedzić 
Radiową Strefę Wypoczynkową od-
będzie się już 11 i 12 sierpnia. Radio 
Poznań obecne będzie na XI Festi-
walu Dobrego Smaku na poznań-
skim Starym Rynku. Tam trwać 
będzie Jarmark Dobrego Smaku. 
Ponad setka festiwalowych kramów 
pozwoli odwiedzić kulinarnie nie-
mal wszystkie zakątki Polski, skosz-
tować sery z Wielkopolski, Kaszub 
czy Podlasia, nalewki z Kampinosu 
i Lubelszczyzny, ryby z Pomorza 
i Mazur i wędliny z Podlasia. Będzie 
można spotkać także osobowości 
kulinarne, m.in. Karola Okrasę, 
Marco Ghia czy Pawła Lorocha. 
„Radiowa Strefa Wypoczynkowa” 
Radia Poznań, usytuowana zostanie 
przy Wadze i zapewni w godzinach 
od 12.00 do 18.00 liczne atrakcje 
dla mieszkańców odwiedzających 
miejsce imprezy. Będzie można zro-
bić sobie zdjęcie w fotobudce, wy-
grać atrakcyjne nagrody i otrzymać 

upominki radiowe. Na najmłod-
szych słuchaczy Radia Poznań cze-
kać będą kolorowanki i możliwość 
pomalowania twarzy. Oczywiście 
na Starym Rynku pojawią się tak-
że radiowe koziołki Cyryl i Hipolit, 
z którymi Wielkopolanie uwielbiają 
robić sobie zdjęcia. 

Studio w terenie
12 sierpnia radiowcy pojawią się 

także w Borui Nowej k. Nowego 
Tomyśla podczas IV Święta Zupy 
i Jarmarku „Wiejskie Smaki Wiejskie 
Cuda”. Na gości imprezy, podobnie 
jak w Poznaniu, czekają liczne atrak-
cje: gotowanie zupy przez kilkana-
ście zespołów, zabawy, gry, konkur-
sy i śpiewanie przy ognisku. Pracę 
dziennikarzy i techników będzie 
można obserwować w radiowym stu-
diu plenerowym, z którego będziemy 
realizowany program na żywo.

Wiklina i Rumpuć
To nie koniec wizyt radiowców 

na najciekawszych wielkopolskich 
imprezach. Plenerowe studio Radia 
Poznań zagości także 19 sierpnia 
w Nowym Tomyślu podczas trzy-
dniowego dorocznego Jarmarku 
Chmielo-Wikliniarskiego. Jarmark 
odwiedzi w tym roku wiele gwiazd 
muzycznych: Dżem, Fun Factory, 

Czadoman, Mezo i Poparzeni Kawą 
Trzy. 

„Radiowa Strefa Wypoczynko-
wa” ze wszystkim i swoimi atrakcja-
mi stanie 26 sierpnia nad poznań-
skim Jeziorem Maltańskim podczas 
„Pikniku Rodzinnego”. 

Dzień później, 27 sierpnia, Ra-
dio Poznań będzie już w Lwówku 
podczas „Święta chleba”. Organi-
zatorzy przygotowali dla wszystkich 
liczne atrakcje, m.in. dzień wcze-
śniej występy kabaretu Kałamasz 
i zespołów disco-polo. W tym sa-

mym miejscu, w niedzielę, odbędą 
się dożynki gminne, koncerty lo-
kalnych wykonawców oraz gwiaz-
dy – zespołu Piersi. Niedzielne 
wydarzenia Radio Poznań będzie 
relacjonować na żywo, oczywiście 
z plenerowego studia.

2 września „Radiowa Strefa Wy-
poczynkowa” pojawi się natomiast 
w Rokietnicy podczas dziesiątej 
edycji imprezy „Gmina Rokietnica 
zaprasza na Rumpuć”. Rumpuć 
(rodzaj zupy) to lokalny specjał, 
którego będą mogli skosztować 
wszyscy goście. Będzie także wiele 
innych atrakcji festynowych oraz 
występ gwiazdy zespołu Kombii.

Pożegnanie lata
„Pożegnanie lata z rodzinką” to 

impreza organizowana 3 września 
w ostatnim dniu wakacji. Organiza-
torzy przygotowali atrakcje dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych: turniej 
koszykówki, animacje dla dzieci, 
plecenie warkoczyków, grę w kap-
sle, gry planszowe, loterie z fantami 
oraz kawiarenkę z napojami, sło-
dyczami i owocami. Impreza odbę-
dzie się w parku przy poznańskiej 
Arenie. Oczywiście i w tym miejscu 
wraz z ekipą Radia Poznań pojawią 
się radiowe koziołki Cyryl i Hipolit. 
PN 

Lato z Radiem Poznań na żywo w Wielkopolsce

Stoisko Radia Poznań przy Inea Stadionie przed meczem Lecha.
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie 
przy ul. Poznańskiej 11 , na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń w sołectwach podany został do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, 
położonych w Strykowie przy ul. Bukowskiej 56 (punkt apteczny) i w Stęszewie 
przy ul. Poznańskiej 7A (bankomat). 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. 
Poznańska 11, tel. 61 819 71 49

Wójt gminy Duszniki 
informuje, 

 iż został sporządzony i podany do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości położonej na terenie miejscowości Podrzewie, 
przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. 

Informacja ta podana jest w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki 
przy ulicy Sportowej 1, na terenie miejscowości położenia 
nieruchomości oraz na stronie internetowej Gminy Duszniki i BIP.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy 
Duszniki (telefon 61– 29 56 530) lub www.duszniki.eu ). 

REKLAMA

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

Trwają zapisy na trzecią imprezę 
z cyklu Grand Prix WPN Nordic 
Walking, która odbędzie się 3 wrze-
śnia w Stęszewie. To wydarzenie na 
terenie Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego, które swoim zasięgiem 
obejmuje tereny gmin: Mosina, 
Puszczykowo, Stęszew i Komorniki 
– partnerów i inicjatorów projektu 

„Aktywna Trójka – trasy trzech ak-
tywności po WPN”.

Impreza w Stęszewie zainauguru-
je obchody 60. rocznicy utworzenia 
Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go, zaś 15 października w Komorni-
kach nastąpi podsumowanie całego 
cyklu. Organizatorzy przygotowali 
trasy o długości od 7–10 km. Red 

Najlepsze w Polsce 

Stęszew zaprasza

 NASZ PATRONAT

Przyjazd do Wielkopolski arcybi-
skupa Lwowa ks. Mieczysława Mo-
krzyckiego był niezwykle radosny 
w wymiarze religijnym dla dwóch 
parafi i: Św. Andrzeja w Kleczewie 
i Św. Anny w Poznaniu. Metropolita 
lwowski 26 lipca z okazji odpustu 
wprowadził do kościołów obu para-
fi i relikwie świętego Jana Pawła II. 

– Są to relikwie I stopnia – zapew-
nia rzecznik Archidiecezji Lwowskiej, 
ks. Andrzej Legowicz. Szczególnego 
znaczenia nabiera fakt, że aktu prze-
kazania relikwii świętego papieża 
przekazał jego osobisty sekretarz. ks. 
arcybiskup Mokrzycki, który obok 
kard. Stanisława Dziwisza, 9 lat był 
najbliższym współpracownikiem 
Jana Pawła II, a po jego śmierci przez 
dwa lata pełnił funkcję osobistego se-
kretarza Benedykta XVI. 

W Poznaniu przed uroczystościa-
mi religijnymi metropolita lwowski 
spotkał się  z członkami Towarzy-
stwa im. Hipolita Cegielskiego oraz 
przedstawicielami środowisk gospo-
darczych i samorządowych, które 
reprezentował członek zarządu po-
wiatu Piotr Zalewski. Zarząd Towa-
rzystwa uhonorował ks. arcybiskupa 
Mieczysława Mokrzyckiego Srebr-
nym Medalem „Labor Omnia Vin-
cit” – „Praca Wszystko Zwycięża”. 

Prezydent Towarzystwa dr Ma-
rian Król uzasadnił, że jest to wy-
różnienie za ogromny wkład pracy 
w odradzanie Kościoła Katolickiego 
na Ukrainie, wokół którego groma-
dzi się  rzesza wiernych polskiego 
pochodzenia, za organizowanie 
domu stałego pobytu dla ludzi star-
szych oraz prowadzenie stołówki 
dla osób potrzebujących pomocy. 

– Jestem bardzo szczęśliwy 
z powodu tak pięknego wyróżnienia 
i cieszę się, że zostałem przyjęty do 
waszej wspólnoty – powiedział lau-
reat zaszczytnego wyróżnienia. 

W dalszej części spotkania nie 
mogło zabraknąć pytań o współpra-
cę z św. Janem Pawłem II i papieżem 
Benedyktem XVI. Wyjątkowy gość 
odpowiadał szczerze i niezwykle in-
teresująco. Równie chętnie poruszał 
problemy i potrzeby ludzi na Ukra-
inie. Szybko można było zauważyć, 
że jest bardzo wrażliwy na niedo-
statek starszych i zdeterminowany 
w niesieniu szeroko rozumianej po-
mocy rodzinom. Wspomniał również 
o dwóch jubileuszach: 25-leciu od-
nowienia struktur administracyjnych 
oraz 15-leciu wizyty św. Jana Pawła II 
we Lwowie. Jako wotum wdzięczno-
ści podjęta została decyzja o budowie 
Centrum Świętego Jana Pawła II, któ-

rego celem będzie wspieranie trady-
cyjnej katolickiej rodziny, jej godności 
w aspekcie papieskiego nauczania. 
Będzie to również miejsce konferen-
cyjne w szeroko pojętym programie 
katechizacji dorosłych i dzieci. Pro-
wadzone będą kursy dla małżeństw, 
Centrum będzie zajmowało się  dzia-
łalnością pro life, naprotechnolgią 
(leczeniem niepłodności). Działać 
będzie przedszkole i planowana jest 
izba pamięci św. Jana Pawła II. 

Obecni na spotkaniu przedsta-
wiciele Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego oraz przedsiębiorcy 
zadeklarowali pomoc w najpilniej-
szych potrzebach lwowskiej wspól-
noty. Arcybiskup nie ukrywał, że 
przekazanie mebli do domu opieki, 
środków czystości, żywności, pam-
persów byłoby wielkim wsparciem, 
ponieważ emeryci muszą żyć za ok. 
50 euro miesięcznie.

– Benefi cjentami tej pomocy 
w dużej mierze będą osoby, które 
z pochodzenia są Polakami – pod-
kreślił duchowny. 

Sekretarz dwóch papieży 
Arcybiskup Lwowa ks. Mieczysław Mokrzycki otrzymał 
Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” w Poznaniu
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Ireneusz 
Antkowiak
i.antkowiak@naszglospoznanski.pl

16 lipca odbył się drugi koncert z cy-
klu „Muzyka z Kórnika”. Tym razem 
dyrektor festiwalu Tomasz Raczkie-
wicz zaprosił licznie zgromadzoną 
publiczność Arboretum na koncert 
muzyki klezmerskiej w wykonaniu 
śpiewaka operowego, solisty Teatru 
Wielkiego w Poznaniu, Jaromira 
Trafankowskiego i zespołu Trio 
Taklamakan. Wystąpił on w skła-
dzie: Jan Romanowski  (skrzypce), 
Andrzej Trzeciak  (wiolonczela) 

i Michał Karasiewicz  (fortepian). 
Muzycy grają muzykę, którą można 
określić jako „folkowy nurt muzyki 
klasycznej”. Wśród muzycznych 
fascynacji zespołu znajdują się rów-
nież melodie klezmerskie, będące 
połączeniem pieśni żydowskich 
z domieszką rytmów z wielu rejo-
nów Europy. 

Na koncercie wystąpiła również 
kórniczanka, solistka i chórzyst-
ka, uczennica Katedralnej Ogól-

nokształcącej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Poznaniu Aleksandra 
Idkowska. Jest ona laureatką wielu 
prestiżowych nagród, m.in. Wiel-
kopolskiego Konkursu Piosenki Ży-
dowskiej. 

Muzyka z Kórnika

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl



11
NR 123 / 31 LIPCA 2017 

LUDZIE

 NASZ PATRONAT

Skąd wzięła się idea organizacji 
wypoczynku dla małych Kreso-
wian w Polsce?

— Rok temu z inicjatywy Zbignie-
wa Gryglasa, posła Nowoczesnej, 
zorganizowano wakacyjny pobyt 
w Warszawie dla dzieci żyjących na 
Kresach. Przedsięwzięciu przy-
świecał jeden cel: chcieliśmy, aby 
mali kresowianie mogli poznać kraj 
swoich przodków. 

Ile dzieci skorzystało z tej akcji?

— Gościliśmy 40 dzieci z Żółkwi. 
Dzieci zobaczyły najciekawsze 
zabytki Warszawy. Czas z nimi 
spędzony okazał się ważny dla 
nas wszystkich. Natychmiast po 
wyjeździe grupy powstała „Fun-
dacja Zbyszka Gryglasa”, dzięki 
której mogliśmy zbierać pieniądze 
na tegoroczny wypoczynek oraz na 
pomoc młodym kresowianom na 
Ukrainie. Za słowami poszły czyny 
i w listopadzie ubiegłego roku 
odwiedziliśmy z fundacją nasze 
dzieci w Żółkwi, złożyliśmy wizytę 
w Sobotniej Szkole Języka Polskie-
go oraz podarowaliśmy im pomoce 
dydaktyczne. Cieszę się bardzo, 
że rozpoczyna się druga edycja 
wakacji dla małych Kresowian 
rozszerzona o kolejne polskie mia-
sta. Oprócz Warszawy nasi goście 
będą w Łodzi, Lublinie i Poznaniu. 
Działamy na zasadach wolontariatu 
i wierzymy, że akcja pomocy będzie 
się stale rozwijała.

W takim razie, kiedy dzieci zawi-
tają do Poznania?

— Pobyt dzieci rozpoczyna 
się w poniedziałek, 31 lipca i po-
trwa do 6 sierpnia. Do Pozna-
nia przybędzie 21 uczestników 
w wieku od 11 do 17 lat oraz dwóch 
opiekunów. Współorganizatorami 

wypoczynku są Paulina Stochniałek 
i Mariusz Rembicki. Młodzi Kreso-
wianie zamieszkają w poznańskich 
rodzinach, co jest niezwykle ważne 
z punktu widzenia integracji oraz 
nauki języka polskiego. 

Co zobaczą podczas pobytu w na-
szym mieście?

— Poza najciekawszymi zabytka-
mi dzieci zwiedzą m.in. Muzeum 
„Brama Poznania”, Muzeum 
Rogala Marcińskiego, Maltę, zoo 
i Inea Stadion. Interesująco zapo-
wiada się także pobyt w Dworze 
Andrzejówka w Mechlinie, gdzie 
będą uczyły się jazdy konnej i gry 
w tenisa. Zwiedzą także Śrem, 
odwiedzą Park Linowy w Kobylnicy, 
wezmą też udział w warsztatach 
wraz ze studentami Uniwersyte-
tu Artystycznego w plenerze na 
Trakcie Królewsko-Cesarskim. Jak 
widać czeka ich sporo atrakcji. 

Wakacje małych 
Kresowian

Zmieniali się naczelnicy, a potem 
wójtowie, a Ewa Mańczak praco-
wała dalej. Jest rekordzistką pod 
tym względem. 14 lipca 2017 r. był 
dla niej ostatnim dniem w pracy, bo 
przeszła na emeryturę. 

– Miałam przyjemność większość 
tego czasu pracować w sekretaria-
cie. Zmieniali się ludzie, a ja trwa-
łam dalej. Dziś trudno sobie wy-
obrazić, że całe zawodowe życie 
można spędzić w jednym miejscu, 
a mnie się to zdarzyło. Moimi sze-
fami było 4 naczelników i 4 wójtów. 
Żaden, obejmując stery gminne, 
nie zdecydował się wymienić mnie 
na „nowszy model” – żartuje Ewa 
Mańczak.

– Większości z nas nie było na 
świecie, jak pani Ewa rozpoczyna-
ła swoją karierę urzędniczą. Jest 
bez wątpienia przypadkiem wyjąt-
kowym. Nie znam nikogo, kto by 
w naszej gminie miał dłuższy staż 
urzędniczy – powiedział Adrian Na-
pierała, wójt gminy Dopiewo pod-
czas uroczystego spotkania, zwią-
zanego z przejściem na emeryturę 
pani Ewy. – Urząd Gminy Dopiewo 
zawsze będzie stał dla pani otwo-
rem. Wierzymy, że dodatkowy wol-
ny czas zagospodaruje pani zgodnie 
z własnymi zainteresowaniami, co 
przysporzy pani mnóstwo satysfak-
cji – dodał wójt. 

– Jestem rodowitą dopiewianką, 
po skończeniu liceum, szukałam 
więc pracy blisko domu. Złożyłam 
podania w Urzędzie Gminy i w GS-
ach. Mogłam wybierać, więc wybra-
łam urząd i ani się spostrzegłam, jak 
minęły 44 lata. 

Gdy Ewa Mańczak rozpoczynała 
pracę w dopiewskim Urzędzie Gmi-
ny 1 lipca 1973 r., pracowało w nim 
kilkanaście osób, które obsługiwały 
5 tys. mieszkańców. Dziś gmina li-
czy 25 tys. mieszkańców. 

– Cały czas, od pierwszego do 
ostatniego dnia, pracowałam w  se-
kretariacie – wspomina pani Ewa. 
–Pamiętam dwie rozbudowy urzę-
du.    Najpierw budynek dzieliliśmy 

z  milicją obywatelską, potem mieli-
śmy własny – przybywało potrzeb, 
mieszkańców i  spraw. Na początku 
lat 90. w sekretariacie zainstalowano 
pierwszy komputer w  urzędzie, na 
którym  pracowałam. Były epizody 
związane z  okresowym pełnieniem 
różnych obowiązków. Zajmowałam 
się przez pewien czas sprawami ko-
munikacji,  rejestrowaniem samo-
chodów, bo należało to do  urzędów 
gminnych. Kierowałam też okresowo 
USC, bo takie były potrzeby – udzie-
liłam nawet   kilku ślubów. Przed 
reformą samorządową w  1993 r., 
podlegaliśmy administracji rządowej 
– urzędowi wojewódzkiemu.   Zda-
rzały się wizytacje, które wszyst-
kich stawiały na równe nogi. Z kolei 
w  okresie stanu wojennego wejścia 
do urzędu pilnowali żołnierze z  ka-
rabinami w ręku, sporo ich było we-
wnątrz, dziwnie się pracowało.   

Wcale nie było pewne, że w Urzę-
dzie Gminy Dopiewo Pani Ewa do-
trwa do emerytury.

– Był moment w  mojej karierze, 
kiedy niewiele brakowało, żebym 
zmieniła pracę. W  latach 80. po-
jawił się pomysł powierzenia mi 
funkcji kierownika referatu spraw 
obywatelskich i  wojskowych, czego 
broniłam się jak mogłam. Dalszą 
pracę w urzędzie postawiłam na sza-
li. Powiedziałam, że albo pozostanę 
w  sekretariacie, albo się zwolnię, 
i  zostałam – wspomina  rekordzist-
ka. 

Emeryturę planuje z umiarem. 
– Nie mam szczególnych planów 

czy marzeń. Nigdy nie należałam 
do organizacji i  stowarzyszeń. Je-
stem raczej domatorką. Przeczy-
tam te wszystkie książki, na które 
wcześniej nie miałam czasu. Więcej 
uwagi poświęcę moim  zwierzakom 
– psu Luckowi  i kocurowi Mrumra-
kowi. Obydwa przygarnęłam. Moż-
liwe, że uszczęśliwię jeszcze jakieś 
stworzenie ze schroniska i  rodzina 
się w  ten sposób powiększy. Do je-
sieni chcę ocieplić dom – deklaruje 
Ewa Mańczak. 

44 lata w urzędzie
Ewa Mańczak całą swoją zawodową karierę związała 
z dopiewskim Urzędem Gminy, w którym przepracowała 44 lata Rozmowa z Katarzyną Kierzek-

-Koperską, koordynatorem wypoczynku 
dzieci z Ukrainy w Poznaniu
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Od pierwszego 
dnia pracowała 
w sekretariacie

rozmawiał 
Ireneusz Antkowiak
i.antkowiak@naszglospoznanski.pl
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Między 17 a 26 sierpnia na Dzie-
dzińcu Urzędu Miasta Poznania od-
będzie się kolejna edycja festiwalu 
teatralnego Teatr na Wolnym. Teatr 
Muzyczny w Poznaniu pokaże dwa 
spektakle. 19 sierpnia o godz. 11 bę-
dzie można zobaczyć znaną i lubia-
ną „Pchłę Szachrajkę”, tym razem 
w wersji kabaretowej. Spektakl od 
prawie siedemnastu lat zachwyca 
kolejne pokolenia widzów i stał się 
hitem. Gdyby komuś nie udało się 
zdobyć bezpłatnej wejściówki, bo-
haterkę bajki Jana Brzechwy będzie 
mógł spotkać na scenie przy ulicy 
Niezłomnych 3 i 4 października 
oraz 10 i 11 października. 

Z kolei 23 sierpnia o godz. 20, 
w ramach Teatru na Wolnym, zo-
stanie pokazana komedia „May-
day”. Bohaterem tej znakomitej 
brytyjskiej farsy jest londyński tak-
sówkarz, który prowadzi podwójne 
życie i czuje się absolutnym panem 
sytuacji. Do czasu. Zrządzeniem 
losu   wszystko zaczyna wymykać 
się spod kontroli, wywołując lawinę 
kłopotów. Jak zachować twarz przed 
partnerkami, opinią publiczną i po-
licją? 

Oprócz Teatru Muzycznego wi-
dzowie będą mogli zobaczyć przed-
stawienia z całej Polski, w tym 
również inne poznańskie sceny. 

Bezpłatne wejściówki można re-
zerwować na portalu Bilety24.pl, 
odbierać w Centrum Informacji 
Miejskiej, Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych, Centrum Inicjatyw Ro-
dzinnych lub wygrać w konkursach 
organizowanych na profi lu miasta 
Poznań na facebooku i w mediach. 

Na początku nowego sezonu 
Teatr Muzyczny pokaże aż dwie 
premiery. 30 września zostanie 
zaprezentowany słynny broadway-
owski musical „Nine”. Historia 

nawiązuje do oscarowego fi lmu 
Federica Felliniego „Osiem i pół” 
z 1963 roku, z kultową rolą Marcel-
lo Mastroianniego. Guido Contini, 
znany włoski reżyser fi lmowy i cele-
bryta, w przeddzień 40 urodzin sta-
je twarzą w twarz z kryzysem wieku 
średniego. Na Broadwayu został 
zagrany prawie 800 razy i zdobył 
prestiżową nagrodę Tony w pięciu 
kategoriach, w tym za najlepszy 
musical. 

Drugim nowym tytułem będą 

„neSTORY”. Ta znakomita ko-
media z elementami muzycznymi 
zainspirowana została arcydziełem 
Arystofanesa „Ptaki”. Przedstawia 
obywateli Aten, którzy w sprzeciwie 
wobec panującej sytuacji zakładają 
własne państwo i ustanawiają nowy 
porządek rzeczywistości w ptasim 
raju. Spektakl analogicznie przed-
stawia sytuację dojrzałych artystów 
w Polsce. Na scenie wystąpią znani 
artyści Teatru Muzycznego: Anna 
Bajerska-Witczak, Karolina Garliń-

ska-Ferenc, Włodzimierz Kalemba, 
Marlena Łaszewicz, Maciej Ogór-
kiewicz, Wiesław Paprzycki, Jaro-
sław Patycki, Arnold Pujsza, Jacek 
Ryś oraz Adam Silecki. Reżyserem, 
scenarzystą oraz pomysłodawcą 
spektaklu jest Marek Chojnacki – 
twórca teatralny, wykładowca uni-
wersytecki, mentor środowisk twór-
czych i biznesowych. 

Na początku września w repertu-
arze pojawią się również dwa spek-
takle, które widzowie pokochali od 
dnia premiery. „Madagaskar – mu-
sicalową przygodę” będzie można 
zobaczyć 2 i 3 września, a „Zakon-
nicę w przebraniu” 15 i 16 wrze-
śnia. Warto zarezerwować sobie 
czas także 20, 21 lub 22 paździer-
nika. W tych dniach po raz ostatni 
zostanie pokazany musical „Jekyll 
& Hyde”, który otworzył nowy roz-
dział w historii Teatru Muzycznego. 
W rolach głównych będzie można 
zobaczyć między innymi Janusza 
Krucińskiego, Damiana Aleksan-
dra, Edytę Krzemień oraz Martę 
Wiejak. Tego nie można przegapić! 

Do 20 sierpnia kasa teatru jest 
nieczynna. Bilety można kupować 
na stronie Bilety24.pl lub rezerwo-
wać pod nr tel. 511 433 616 i pisząc 
na adres bilety@teatr-muzyczny.
poznan.pl. Red 

Gorące lato i początek sezonu 
Aż dwie premiery – „Nine” oraz „neSTORY” – pokaże Teatr Muzyczny w Poznaniu 
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W październiku po raz ostatni pokazany zostanie musical „Jekyll & 
Hyde”, który otworzył nowy rozdział w historii Teatru Muzycznego.

Na sierpniowe Lusowskie Spo-
tkanie Muzyczne w  niedzielę, 6 
sierpnia, o  godzinie 13 zaprasza 
słuchaczy kwartet Jarka Kostki 
z  zaskakującym projektem mu-
zycznym „Jazz contra Bach”.

Jarek Kostka – niekonwencjonal-
ny, wszechstronny pianista jazzo-
wy, aranżer, organista, kompozytor 
i  nauczyciel. Ukończył Akademię 
Muzyczną w  Poznaniu w  klasie 
teorii muzyki. Wykładowca im-
prowizacji muzycznej w  Szkole 
Muzycznej II stopnia w  Poznaniu 
oraz nauczyciel kompozycji. Autor 
muzyki do spektakli teatralnych, 
między innymi „Kuku na Muniu, 
czyli przeprosiny śmierci” dla Te-
atru Dramatycznego im. Fredry 
w  Gnieźnie. Kompozytor i  aran-
żer muzyki chóralnej dla Affabre 
Concinui, Chóru Kameralnego 
Collegium Cantorum, Chóru Ka-
meralnego Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu.

Twórca i  kierownik artystyczny 
zespołów After Four, Con Alma 
i  Combo Latino. Pomysłodawca 
i  aranżer projektów muzycznych, 
takich jak: św. Hildegarda do po-
znania, Nordic Jazz Project, Cho-
pin Profanum, Komeda Intensive 
Silence, Flamenco Meets Jazz, 
Sekwencje. Aranżer i  kierownik 
artystyczny big-bandu na Festiwa-
lu Piosenki Dla Dzieci i Młodzieży. 
Współpracował z wieloma znanymi 

artystami takimi jak: The Platters, 
Joe Wiliams, Urszula Dudziak, 
Michał Urbaniak, Hanna Bana-
szak, Grażyna Łobaszewska, Piotr 
Schultz, Ewa Uryga. Występował 
również dla prezydenta USA.

Wydana w 2016 roku płyta „Jazz 
contra Bach” to zapis niezwykłe-
go odkrycia artystycznego Jarka 
Kostki, który powiedział: – Jako 
pianista jazzowy, a  równocześnie 
organista grający muzykę baroku 
odkryłem, że Bach jest jazzem – nie 
trzeba wiele zmieniać – jego muzy-
ka swinguje! Na krążku znalazły 
się „swingujące” aranżacje utwo-
rów: „Jesu bleibet meine Freude” 
z kantaty 147, „Wachet auf” z kan-
taty 140, Bourée e-moll z suity lut-
niowej, Preludium i  Fuga c-moll 

z I tomu „Das Wohltemperiete Kla-
vier” oraz słynna organowa Tocca-
ta i Fuga d-moll.

Jarkowi Kostce (fortepian) 
w projekcie towarzyszą: Jan Adam-
czewski (saksofon), Waldemar 
Franczyk (perkusja) oraz Piotr 
„Max” Wiśniewski (kontrabas).

Na płycie „Jazz contra Bach” Ja-
rek Kostka napisał: – Gdyby Bach 
teraz żył, byłby zaskoczony jak 
mocno nas zainspirował! Czy dla 
publiczności Lusowskich Spotkań 
Muzycznych koncert kwartetu Jar-
ka Kostki będzie zaskoczeniem? 
Z  pewnością warto się o  tym prze-
konać osobiście. Szansa na to już 
w niedzielę, 6 sierpnia o godz. 13 
w kościele w Lusowie. Wstęp wolny.
Dorota Kłos

Jazz contra Bach w Lusowie
 NASZ PATRONAT Jarek Kostka 

(na zdjęciu 
z prawej)

 „To Ci tłumaczę!” – to tytuł najnow-
szego programu kabaretu Smile 
z Lublina, który wystąpi 1 paździer-
nika w hali GOSiR w Komornikach. 
Jak sam tytuł sugeruje Andrzej 
Paweł i Michał podczas prawie 
dwugodzinnego spektaklu starają 
się wyjaśnić kilka zagadnień, które 
napotykamy w życiu codziennym. 
Zagadnienia, które wbrew pozorom 
wymagają tłumaczenia w stylu ka-
baretu Smile.

Dylematy młodego ojca oraz pro-
blemy z naszym pięknym polskim 
językiem jak zwykle Michał roz-
wiązuje śpiewająco (tak, napraw-
dę śpiewa na żywo). Pojawia się 
jutuberka (modne ostatnio słowo) 
o skomplikowanym pseudonimie 
artystycznym. Artyści tłumaczą też 
i zwracają uwagę na wszechobec-
ne uzależnienie od nowoczesnych 
technologii, ale też od dopalaczy. 
Choć śmiało stwierdzić można że to 
pierwsze z powodzeniem w nowym 
programie wykorzystują.

Zapraszamy   1 października 
o godz.19.30 do hali GOSiR przy ul. 
Polnej 37 w Komornikach. Przyjdź, 
daj się wciągnąć w show i bądź jego 
częścią!

Bilety: od 50 zł dostępne są w biu-
rze  GOSiR tel.61 810 79 47; GOK 
ul.Stawna 7/11  oraz na www.kaba-
retowebilety.pl; www.biletynakaba-
rety.pl i  www.bilety24.pl; zamówie-
nia zbiorowe: bako33@op.pl;  tel. 
61 8 144 144; 601 711 781. Red

Kabaret Smile 
w Komornikach

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

 NASZ PATRONAT
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Tegoroczna, siódma już edycja fe-
stiwalu BLusowo, odbywającego 
się od samego początku pod patro-
natem „Naszego Głosu Poznańskie-
go”, obfi tować będzie w  występy 
artystów związanych z  Wielkopol-
ską. I  to jakich! Gwiazdą wieczo-
ru będzie, mieszkający w  Lesznie, 
Amerykanin Chuck Frazier. W  Lu-
sowie zagra również legendarny 
poznański zespół Hot Water, który 
powrócił właśnie z  pierwszą od lat 
nową płytą. Pojawi się też pierwsza 
w  historii festiwalu artystka, która 
zagra na BLusowie już po raz dru-
gi, a  będzie nią mieszkanka gminy 
Tarnowo Podgórne, doskonale zna-
na w  świecie bluesowym, Joanna 
Pilarska. Atrakcje nie ograniczą się 
wyłącznie do koncertów.

Podobnie jak w minionych dwóch 
latach, BLusowo odbywać się bę-
dzie na dwóch scenach. Pierwsza 
ustawiona zostanie na przykościel-
nym placu, druga – w  pobliskim 
ośrodku wypoczynkowym Val di 
Sole. I  właśnie tam rozpocznie się 
popołudnie i wieczór z bluesem.

Nie wszyscy wiedzą, że muzykę 
bluesową można… tańczyć! Jak się 
to robi? O tym przekonają się wszy-
scy, którzy o godz. 13.30 pojawią się 

w  Val di Sole. Rozpoczną się wów-
czas warsztaty tańca bluesowego, 
które poprowadzi Hanna Paulo-
uskaya. Warsztaty potrwają do godz. 
14,30, a  tancerze pojawiać się będą 
także w  późniejszych odsłonach fe-
stiwalu (przy głównej scenie).

O  godz. 14.30 pierwszy akustycz-
ny koncert da duet Iga i Igi Tata. Iga 
Grzebielucha, młoda wokalistka, któ-
ra występowała już w konkursie festi-
walu BLusowo, wraz ze swoim ojcem 
tworzy międzypokoleniowy zespół. 

Także w  Val di Sole odbędzie się 
fi nał konkursu, w  którym wezmą 
udział młode zespoły. Czterech fi na-
listów swoje półgodzinne występy 
wykonywać będzie od godz. 15.30, 
a  ich koncerty oceni jury pod prze-
wodnictwem znanego z  anteny Ra-
dia Poznań dziennikarza Ryszarda 
Glogera. Zespoły walczyć będą o ty-
tuł Grand Prix, nagrodę fi nansową 
w wysokości 2500 zł oraz możliwość 
występu na głównej scenie w  przy-
szłym roku.

W  roli zwycięzców ubiegłorocz-
nej edycji wystąpi zespół The Lo-
uders. Duet, który tworzą bracia 
Krzysztof i  Adam Pasieka, występ 
rozpocznie o  godz. 18 na głównej 
scenie – na placu przy kościele.

Kolejną gwiazdą festiwalu bę-
dzie Joanna Pilarska (JoPil), która 
wraz ze swoim zespołem po sześciu 
latach powróci na scenę festiwalu 
BLusowo. Sporo oczekiwać można 
także po występie legendy poznań-
skiej sceny bluesowej – Hot Water. 
Grupa, która od lat 90-tych wystę-
puje w  najlepszych klubach i  na 
uznanych festiwalach, powróciła 
w tym roku z nową płytą „Elektrycz-
ny Kot”. 

Gwiazdą wieczoru będzie, po-
chodzący z Teksasu, z rodziny o bo-
gatych tradycjach muzycznych, 
Chuck Frazier. Jego występy cieszą 
się ogromną popularnością. Oprócz 
własnych kompozycji będących fu-
zją bluesa, jazzu, soul i rocka, z po-
wodzeniem wykonuje standardy 
takich mistrzów jak Jimi Hendrix, 
Albert Collins, czy Chuck Berry, 
zwykle w  zaskakujących i  nietuzin-
kowych aranżacjach.

Po głównych koncertach, impre-
za – podobnie jak w ubiegłym roku 
– przeniesie się znów na małą scenę 
w ośrodku Val di Sole. Tam, po za-
kończeniu koncertu Chucka Frazie-
ra, rozpocznie się koncert zespołu 
Wielebny Blues Band, a  po nim 
wieńczące festiwal jam session.

Niepowtarzalny klimat festiwalu 
BLusowo sprawia, że czują się na 
nim dobrze nie tylko najwierniejsi 
miłośnicy bluesa, ale i  całe rodziny 
lubiące muzykę na żywo. Z  my-
ślą o  najmłodszych, podobnie jak 
w ubiegłych latach, na terenie Val di 
Sole działać będzie Dziecięca Strefa 
Artystyczna, w  której odbywać się 
będą interesujące (i nawiązujące do 
bluesa) animacje i  warsztaty. Za-
praszamy do Lusowa w  sobotę, 26 
sierpnia. Wstęp wolny.
Jarek Krawczyk

16 sierpnia minie 40 lat jak w Mem-
phis (USA) odszedł na zawsze kró-
la rock’n’rolla Elvis Presley. Aby 
uczcić tą szczególną w światowym 
show businessie postać w Poznaniu 
odbędą się Spotkania Muzyczne. 
15 sierpnia wydarzenie rozpocznie 
się o godz. 15 i potrwa do 21, a za-
kończy je koncert „Presley wart Po-
znania”. Wcześniej na dziedzińcu 
Urzędu Miasta Poznania przy pl. 
Kolegiackim 17 odbędą się imprezy 
towarzyszące, jak: giełda płyt ana-
logowych, książek i wydawnictw, 
salonik poetycki, konkurs dla dzieci 
i młodzieży „Narysuj Presleya i Jego 
gitarę”, koncert muzyki gospel. Na 
wszystkie te imprezy, dzięki dofi -
nansowaniu miasta Poznania, bę-
dzie wstęp wolny. 

Orkiestra dyrygenta Zbigniewa 
Pawlaka przygotowała aż 24 utwo-
ry znane powszechnie z wykonania 
Elvisa Presleya. Akompaniować 

będzie także wokalistom Pawłowi 
Bączkowskiemu, Tomaszowi Dziu-
bińskiemu, Maciejowi Piotrowi, 
Piotrowi Skowrońskiemu i Rober-
towi Wojciechowskiemu.

16 sierpnia natomiast o godz. 
15 zaplanowany jest dwugodzin-
ny „Rejs po Warcie z Presleyem”, 
a o godz. 18 Biblioteka Raczyńskich 
zaprasza na spotkania autorskie 
z Mariuszem Ogiegło, Januszem 
Płońskim i Alicją Klenczon, którzy 
napisali książki o Presleyu.

Organizatorami są Polskie To-
warzystwo Artystów, Autorów, Ani-
matorów Kultury PTAAAK, miasto 
Poznań, Miejska Rada Seniorów. 
Krzysztof Wodniczak 

BLusowo 2017 
po wielkopolsku

40 lat po śmierci Elvisa, 
czyli Presley wart Poznania

Gminne Dożynki w tym roku po-
prowadzi Dziecięcy Zespół Pieśni 
i Tańca Ludowego „Modraki”. Ze-
spół zaprezentuje obrzęd dożynko-
wy, a zgromadzeni goście będą mo-
gli skosztować pysznych lokalnych 
przysmaków na stoiskach sołeckich.

Od godz. 13 rozpoczną się w Lu-
sowie występy artystyczne. Wśród 
wykonawców znajdą się zespoły 
z Gminnego Ośrodka Kultury „Se-
zam” – wspomniane wyżej Modraki 
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Luso-
wiacy”. Silną reprezentację będą 
miały także zespoły z powiatu po-
znańskiego i z Wielkopolski. Będą 
wśród nich Zespół Pieśni i Tańca 
Chludowianie z Chludowa, Zespół 
Folklorystyczny Goślinianie z Muro-
wanej Gośliny, Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi Kórnickiej z Kórnika i Zespół 
Folklorystyczny Marynia z Wronek.

Powiatowy Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych będzie także oka-
zją do zapoznania się z tradycyjną 
muzyką, śpiewem i tańcem z wielu 
krajów. Na scenie pojawią się grupy 
z Bośni i Hercegowiny, Francji, Kra-
ju Basków, Litwy, Turcji, Węgier 
i z Sycylii, które wystąpią w ramach 
Festiwalu Sztuki Ludowej. Szczegó-
łowy program Powiatowego Prze-

glądu Zespołów Folklorystycznych 
oraz opisy zespołów” dostępne są 
na stronie www.goksezam.pl oraz 
na facebooku.

Bluesowo-folklowy weekend 
w Lusowie zakończy występ nietu-
zinkowego zespołu gospel: TGD. 
Chór, którego nazwa jest skrótem 
od słów Trzecia Godzina Dnia, nie 
kopiuje muzyki afroamerykańskiej, 
lecz  łączy różne inspiracje w po-

szukiwaniu własnego stylu. Reper-
tuar kilkunastoosobowego zespołu 
opiera się na kompozycjach jego 
dyrygenta, Piotra Nazaruka. Wstęp 
wolny.

Folklor i gospel
27 sierpnia w Lusowie odbędą się aż trzy imprezy, na których 
warto się pojawić. Dzień rozpoczną Dożynki Gminy Tarnowo 
Podgórne. Po nich zaplanowano Powiatowy Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych, a na koniec występ chóru gospel TGD

Gwiazdą wieczoru będzie Amery-
kanin Chuck Frazier.
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Podziwiać będzie można m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”.

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

• Dla naszych Czytelników 
mamy 5 dwuosobowych 
biletów na „Rejs po Warcie 
z Presleyem”. Jak je zdobyć? 
Szukajcie na www.naszglospo-
znanski.pl .

Bilety na rejs

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

Niepowtarzalny 
klimat festiwalu 
sprawia, że czują się 
na nim dobrze całe 
rodziny 
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8 zawodników „Brave Beavers” 
z gminy Dopiewo, obok zawodni-
ków z  Wrocławia, Warszawy, Płoc-
ka i z Bielska-Białej, weszło w skład 
reprezentacji Polski do lat 17. Sied-
miu z nich znalazło się w męskiej ka-
drze, która zdobyła srebrny medal 
na „Europejskim Pucharze Świata 
Młodzieży”. Turniej odbył się w De-
breczynie na Węgrzech. Jest to naj-
większy jak dotąd, sukces naszej 
drużyny narodowej ultimate frisbee 
w historii.

Zespół w  ciągu trwającego 4 dni 

turnieju reprezentanci Polski roze-
grali 6 spotkań, zdobywając łącznie 
71 pkt. Wiele spośród nich  wywal-
czyli zawodnicy  z Dopiewa. Rywa-
lami Polaków były reprezentacje: 
Austrii, Słowacji, Słowenii, Euro-
pen Team. W  fi nale przegrali ze 
Słowenią 7:8. Mecz był wyrównany 
i  zacięty , a  o  zwycięstwie zadecy-
dował punkt zdobyty w  dogrywce. 
W turnieju zagrało 18 zespołów 
w  3 kategoriach.   Polska wystawiła 
2 reprezentacje do lat 17 – męską 
i żeńską. MJ

9 września na boisku CRKF Akwen 
w Koziegłowach, obok pływalni, 
odbędzie się Turniej Koszykówki 
13×3 Zarzycki Cup 2017, którego 
patronem medialnym jest „Nasz 
Głos Poznański”. Podczas zawodów 
odbędzie się także zbiórka na rzecz 
6-letniego Tymka chorego na nowo-
twór złośliwy – neuroblastomę.

W ub. roku wystartowało ponad 
20 drużyn, a rywalizacja trwała do 
godzin wieczornych. Podczas tego-
rocznej edycji na uczestników czeka 
kolejna moc atrakcji w największym 
tego typu turnieju na terenie gminy 
Czerwonak. Jego organizatorem jest 
radny Łukasz Zarzycki, który angażu-
je się w wiele projektów sportowych.

– Cieszę się, że w tym roku po raz 
kolejny odbędzie się turniej i mam 
nadzieję, że pobijemy rekord liczby 
drużyn – powiedział Łukasz Zarzyc-
ki. – Oprócz atrakcji sportowych 

czeka na zawodników i widzów 
szereg innych. Tak jak w roku ubie-
głym, tak i w tym, będziemy grać dla 
młodego mieszkańca Koziegłów, 
dlatego zapraszam wszystkich fa-
nów sportu oraz całe rodziny. 

Turniej Zarzycki Cup 2017 od-
będzie się w trzech kategoriach. 
Zagrać będą mogły dziewczynki 
i chłopcy do lat 15, kobiety i męż-
czyźni w kategorii Open oraz ze-
społy rodzinne w kategorii Family 
Mikst. Zgłoszenia zespołów 3–4 
osobowych odbywają się do 7 wrze-
śnia telefonicznie (602 425 929) lub 
mailowo (lukasz.zarzycki@radny.
czerwonak.pl). Początek turnieju 
o godzinie 14.

Podczas turnieju odbędzie się 
także zbiórka na rzecz 6-letniego 
Tymka chorego na nowotwór zło-
śliwy – neuroblastomę. Wszystkich 
pragnących go wesprzeć zaprasza-
my na festyn na terenie boiska, koło 
Pływalni Akwen w Koziegłowach. 
Wpłaty można również dokonywać 
na konto Fundacji Kosmiczna Dro-
ga do Gwiazd: 06 1240 4009 1111 
0010 7320 1239, tytułem: na lecze-
nie Tymoteusza Bajer.
Tomasz Woźniak 

1 sierpnia koszykarki Enea AZS 
Poznań, nad którymi patronat spra-
wuje „Nasz Głos Poznański” roz-
poczną przygotowania do występów 
w ekstraklasie, po 5-letniej prze-
rwie. Przypominamy, że akademicz-
ki zostały zaproszone przez władze 
Polskiego Związku Koszykówki 
do rozgrywek Basket Ligi Kobiet, 
a poznańscy działacze pod przy-
wództwem prezesa Pawła Klepki 
i dyrektora sportowego Łukasza Za-
rzyckiego podjęli się zadania przy-
wracania koszykówki w Poznaniu 
na najwyższym krajowym poziomie. 

Do drużyny doszło kilka młodych 
i bardzo perspektywicznych zawod-
niczek, a także dwie Amerykanki 
na kluczowe pozycje 1/2 i 5. To one 
w dużej mierze mają nadać jakość 
tej drużynie. Działacze zapowiada-
ją, że jeśli będzie taka potrzeba to 
zespół zostanie jeszcze wzmocnio-
ny zawodniczkami europejskimi, 
ale w dużej mierze chcą dać pograć 
młodym zdolnym polskim koszy-
karkom.

Duet trenerski tworzyć będą mło-
dzi perspektywiczni trenerzy Krzysz-
tof Dobrowolski oraz Marek Lebie-
dziński. Do klubu dołączył również 
Grzegorz Zieliński, wiceprezes ds. 
sportowych Wielkopolskiego Związ-
ku Koszykówki, który w klubie od-
powiadać będzie za zespół juniorski 
skupiony w Szkole Gortata.

Sponsorzy i partnerzy: Enea 

S.A., miasto Poznań, Avenida, Ford 
Bemo Motors, DW REBIS, Green 
Parking Polska, MARSH, Klima 
Rafl ik, Czubinski-Druk, Prodruk, 
Zespół Szkół Budowlanych, Agro-
bex i „Nasz Głos Poznański”.

Kadra: pozycja nr 1 – Woźniak 
Kinga, Nowicka Marta, Niemojew-
ska Julia (UKS Trójka Żyrardów/
SMS Łomianki); pozycja nr 1/2 
– Kotula Martyna, Jazmine Davis 
(Freiburg, Szwajcaria); pozycja nr 
2/3 – Tyszkiewicz Julia (Ślęza Wro-
cław), Gołochowicz Bogna, Banach 
Kinga, Szloser Alicja; pozycja nr 
3/4 – Bednarczyk Katarzyna (JTC 
MUKS Poznań), Zięmborska Alek-
sandra, Stefańczyk Karolina; pozy-
cja nr 4/5 – Bandyk Kinga, Marci-
niak Daria; pozycja nr 5 – Parzeńska 
Aleksandra (PGE MKK Siedlce), 
Sidney Cook (Virginia). Red 

Srebrne Bobry 

Zapisy do Zarzycki Cup 2017

Enea AZS 
w ekstraklasie!

Parkrun to największe, cyklicz-
ne  przedsięwzięcie  biegowe. Odby-
wa  się w  1100 lokalizacjach, w 14 
krajach świata, w tym w Polsce, za-
wsze w sobotnie poranki, o godz. 9. 
Biegi na dystansie 5 km z pomiarem 
czasu są bezpłatne i  dostępne dla 
każdego.  Parkrun został powołany 
do życia w Londynie w 2004 r. przez 
grupę biegaczy amatorów. Inicja-
tywa szybko zyskała popularność, 
również poza granicami Wielkiej 
Brytanii. Celem jest promocja bie-
gania i aktywnego trybu życia. Wo-
kół idei skupionych jest ponad 2,3 
miliona biegaczy amatorów. 

– Najbliższą lokalizacją dla gmi-
ny Dopiewo był dotąd Poznań, teraz 
będzie Dąbrówka –mówi Tomasz 
Napierała, koordynator parkrun 
Dąbrówka. – Będziemy 46. lokaliza-
cją w Polsce, możliwe, że najmniej-

szą. W  pierwszym biegu parkrun 
w  Wielkiej Brytanii wzięło udział 
13 osób, w Polsce 5 osób. W gminie 
Dopiewo dużo osób biega. Być może  
parkrun w  Dąbrówce stanie się ich 
stałym punktem w  kalendarzu bie-
gowym. Zapraszam na inaugurację 
parkrunu Dąbrówka, a  potem do 
regularnego wspólnego biegania. 
W połowie sierpnia zacznie działać 
nasza strona internetowa. Już teraz 
można nas znaleźć na fb.

– Rejestracja w  ramach parkrun 
jest jednorazowa, tak więc udział 
w kolejnych biegach odbywa się na 
podstawie wcześniej nadanego in-
dywidualnego kodu uczestnika i nie 
wymaga ponownej rejestracji – do-
dał Jakub Fedorowicz, koordynator 
polskiej edycji parkrun. Dodatko-
wo, uczestnicy nie są ograniczeni 
do możliwości udziału w  jednej lo-

kalizacji i  mogą wziąć udział w  do-
wolnym biegu parkrun w  Polsce 
i na świecie.

Fenomen i  rosnącą popularność 
parkrun zawdzięcza szerokiej for-
mule, umożliwiającej udział w  bie-
gach każdego, bez względu na sto-
pień zaawansowania, czy kondycję.

– Parkrun to biegi dla wszystkich 
niezależnie od stażu biegowego – do-
daje Tomasz Napierała. – Biegi orga-
nizowane są co tydzień, więc uczest-
nicy mogą stale monitorować swoją 
formę i  postępy, a  wyniki uzyskane 
w ramach każdego z biegów dostęp-
ne są na indywidualnym profi lu.

To, co wyróżnia parkrun, to jego 
oddolny i  niekomercyjny charakter 
oraz zaangażowanie w  inicjatywę 
uczestników. To inicjatywa, która 
ma za zadanie integrować lokalną 
społeczność. TN, AM

Parkrun Dąbrówka
Inaugurację największej światowej inicjatywy biegowej 
w Dąbrówce zaplanowano na sobotę  2 września o godz. 9 
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Woźniak.



15
NR 123 / 31 LIPCA 2017 

SPORT

W węgierskim mieście Gyor, odbył 
się Olimpijski Festiwal Młodzieży 
Europy (EYOF). Cała reprezenta-
cja Polski chłopców na tej imprezie, 
składała się z zawodników AZS Po-
znań: Dawida Taczały oraz Mikołaja 
Lorensa. Kapitanem ekipy był także 
trener klubowy AZS Poznań Michał 
Walków.

Dawid Taczała osiągnął w tej 
prestiżowej imprezie wielki sukces. 
Został brązowym medalistą w sin-
glu i wraz z Mikołajem zostali także 
brązowymi medalistami w grze po-
dwójnej.

Także sukces zanotował Piotr 
Matuszewski na zawodowym 
turnieju 15.000$ Warmia i Ma-

zury Cup. Zawodnik poznańskie-
go AZS osiągnął w tej imprezie 
ćwierćfinał.

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 Agnieszki 
Radwańskiej lub Jerzego Janowi-
cza. Klub zaprasza wszystkie dzieci 
wraz z rodzicami do zapisania się 
do sekcji. 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. Red

– Kto wyrośnie z Sonii? – takie py-
tanie możemy sobie zadać obserwu-
jąc osiągnięcia 12-letniej tenisistki 
Sonii Pieczyńskiej, która w 2017 r. 
już zdobyła złoty medal mistrzostw 
Polski w grze deblowej oraz brązo-
wy w singlu. Po raz kolejny została 
ona powołana do kadry Polski na 
Drużynowe Mistrzostwa Europy do 
lat 12 we Włoszech. Obecnie Sonia 
zajmuje drugie miejsce w Polsce 

w rankingi kategorii wiekowej do 
lat 12. 

Mieszkanka gminy Tarnowo 
Podgórne trenuje tenis od szóstego 
roku życia, stawiając pierwsze kroki 
w KS Kros w Tarnowie Podgórnym, 
gdzie była szkolona przez trenerów 
Krzysztofa Żarnowskiego i Dawida 
Tomczaka. Obecnie nad rozwojem 
Sonii czuwa Dariusz Piter, trener 
o ogromnym doświadczeniu. ARz 

Pięcioletni mieszkaniec gminy 
Tarnowo Podgórne Oliwier Duhr 
wygrał Kartingowe Mistrzostwa 
Polski. Zawody rozgrywane były 
w lipcu na Torze Poznań, a Oliwier 
startował w najmłodszej wiekowo 
kategorii Baby Rok. Kartingi nie 
są jedyną sportową pasją Oliwera – 
wspólnie z siostrą trenuje także sko-
ki do wody! Karierę Oliwiera wspie-
ra gmina Tarnowo Podgórne. ARz

AZS reprezentacją

Talent z Tarnowa Podgórnego

5-latek 
wygrywa 
wyścigi!
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Zieloni w meczu otwarcia nowe-
go sezonu II ligi pokonali Rozwój 
Katowice 3:1 (2:0). Bramki dla po-
znaniaków zdobyli: dwie nowo po-
zyskany Przemysław Kita i Tomasz 
Dejewski. Patronat nad Wartą spra-
wuje „Nasz Głos Poznański”.

Aż 10 nowych zawodników trafi ło 
do poznańskiej Warty przed nowym 
sezonem II ligi: Krystian Sanocki, 
Przemysław Kita, Michał Grobelny, 
Adrian Cierpka, Wiktor Patrzykąt, 
Adrian Lis, Radosław Jasiński, Ka-
rol Żmijewski, Tomasz Dejewski 
i Hubert Antkowiak. A taka rewo-
lucja w składzie musiała zmienić 
grę zespołu, która w poprzednim 
sezonie nie napawała optymizmem. 
Wielu kibiców zastanawiało się czy 
przyniesie ona oczekiwane efekty, 
gdyż zwycięstwa zielonych na wła-
snym terenie nie widzieli już od wie-
lu miesięcy.

Już po kwadransie meczu z Roz-
wojem Katowice okazało się, że 
Petr Nemec dokonał odpowiednich 
zmian. Krzysztof Biegański zapo-
czątkował akcję na środku boisku, 
a następnie zagrał do Huberta Ant-
kowiaka, który popisał się idealnym 
dośrodkowaniem na głowę Przemy-

sława Kity. Kolejna bramka padła 
w 32. minucie, a na listę strzelców 
wpisał się po strzale głową Dejew-
ski. Do końca pierwszej połowy wy-
nik nie uległ zmianie.

Druga połowa rozpoczęła się od 
ataków gości, którzy w 52. minucie 
zdobyli kontaktową bramkę. 

– Po zmianie stron, kiedy obroń-
ca popełnił błąd i Rozwój zdobył 
bramkę z rzutu karnego zaczęliśmy 

grać nerwowo, gorzej… To był wiatr 
w skrzydła gości, z którymi przez 
pewien okres gry mieliśmy problem. 
Ponadto nowi zawodnicy, którzy 
trafi li do nas w tygodniu poprzedza-
jącym mecz nie byli jeszcze dobrze 
zgrani, ale w sumie dali zespołowi 
nową jakość – mówił po meczu tre-
ner Warty Petr Nemec. 

Jednak poznaniacy zdołali opa-
nować sytuację, a dokonane zmiany 
pozwoliły ponownie przejąć inicja-
tywę. Wynik na 3:1 w doliczonym 
czasie gry ustalił Przemysław Kita, 

który tego dnia był najlepszym za-
wodnikiem na boisku. 

– Cieszę się, że udało mi się zdo-
być dwie bramki i swoją grą pomo-
głem drużynie. Dla nowego zawod-
nika w zespole po takim meczu jest 
zdecydowanie łatwiej funkcjono-
wać w klubie. Zwłaszcza, że przed 
podpisaniem kontraktu z Wartą 
szwendałem się tu i tam… Myślę, 
że udowodniłem moją przydatność 
i w następnym spotkaniu również 
zagram w podstawowej jedenastce 
– powiedział nowy napastnik Warty.

Za tydzień poznaniacy zmierzą 
się na wyjeździe z Legionovią Le-
gionowo, którą ostatnio pokonali 
2:1. Natomiast w 3. kolejce będą po-
dejmować ROW 1964 Rybnik.

Warta wygrywa u siebie po pół roku
Warcie Poznań od listopada nie udało się odnieść zwycięstwa na własnym stadionie. 

Zła passa została przełamana w sobotnie popołudnie 

• Bramki: Przemysław Kita (14’ 
i 90+3), Tomasz Dejewski (32’) 
– Kamil Bętkowski (52’– rzut 
karny).
• Żółte kartki: Kieliba, Fiedose-
wicz – Kowalski 
• Sędziował: Marcin Kochanek 
(Opole)
• Warta: Lis – Patrzykąt, 
Kieliba, Dejewski, Fiedosewicz 
– Biegański (69. Sanocki), La-
skowski, Marciniak (76. Grobel-
ny), Antkowiak (90. Chopcia), 
Cierpka (80. Szynka) – Kita.

Warta – KS Rozwój 
Katowice 3:1 (2:0)

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

 Relacja minuta po minucie i fotogaleria 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Przed każdym meczem Warty w Poznaniu będziemy mieli dla Czytelników trzy dwuosobowe zaproszenia. 
Szukajcie na naszym portalu.

Reprezentację Polski tworzyli zawodnicy i trener AZS Poznań. 

 NASZ PATRONAT

REKLAMA? ZAMÓW ONLINE!
REKLAMA.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Czwartek. Godziny wieczorne. 
INEA Stadion. Tysiące ludzi wspie-
rających swoich ulubieńców w mar-
szu po awans do fazy grupowej Ligi 
Europy. Kibicom ciężko wyobrazić 
sobie coś, co może wywołać większe 
emocje oraz szał po ewentualnym 
zdobyciu bramki przez lechitów. 
3 sierpnia Lech podejmie w rewan-
żowym meczu III rundy kwalifi kacji 
do Ligi Europy FC Utrecht.

Pierwszy pojedynek w Holandii 
zakończył się bezbramkowym remi-
sem. Przed spotkaniem wiele osób 
mówiło, że poznaniacy nie zdołają 
się obronić przed atakiem gospo-
darzy i ulegną w krainie wiatraków. 
Stało się jednak inaczej. Lechici za-
chowali czyste konto dzięki mądrej 
grze w obronie, która od początku 
sezonu stoi na bardzo wysokim 
poziomie, mimo rotacji w szere-
gach defensywy poznańskiej loko-
motywy. Nenad Bjelica w tamtym 
spotkaniu dokonał eksperymentu 
i wystawił na środku obrony dwóch 
nowych zawodników: Rafała Janic-
kiego oraz rosłego Nikole Vujadi-
novicia. Jak się później okazało, był 

to strzał w dziesiątkę. Serb sprowa-
dzony z Osasuny Pampeluna nie 
przegrał żadnej walki w powietrzu. 
Ba, mógł nawet zdobyć bramkę po 
uderzeniu z głowy, jednak bram-
karz gospodarzy pozostał czujny 
i nie dał się pokonać.

W Poznaniu może powtórzyć 
się scenariusz z wystawieniem 
Janickiego oraz Vujadinovicia. 
Wszystko wskutek kontuzji Ver-
nona De Marco oraz urazie mię-
śniowym Lasse Nielsena. Obaj 
już wrócili do treningów, jednak 
mecze co trzy dni wymagają tego, 
aby trener rotował składem, jeśli 
ma tylko możliwość. Samo spotka-
nie w Poznaniu będzie na pewno 
bardzo emocjonujące. Wszystko 

przez fakt, że poznaniacy nie po-
trafi li w Holandii zdobyć bramki, 
która potwierdziłaby ich przewagę 
w tamtym meczu. Aby awansować, 
zawodnicy Dumy Wielkopolski 
muszą to spotkanie wygrać. Jedy-
nie remis 0:0 przyniesie dogrywkę 
i ewentualne karne. Podopiecz-
ni Nenada Bjelicy muszą wyjść 
równie skoncentrowani w defen-
sywie, albowiem jedna bramka 
dla Utrechtu może przekreślić 
nadzieję na awans do IV rundy 
kwalifi kacji Ligi Europy. W stoli-
cy Wielkopolski na pewno czekają 
nas piłkarskie szachy, walka do 
ostatniej minuty, a co za tym idzie 
spore emocje. Wielkim wsparciem 
dla zawodników Kolejorza będzie 
moc tysięcy gardeł, które z trybun 
będą wspierały swoich ulubieńców.

W razie ewentualnego awansu 
Lech może trafi ć na takie drużyny 
jak AC Milan, Zenit Sankt Peters-
burg, Everton, PAOK czy PSV Ein-
dhoven. Losowanie odbędzie się 
dzień po meczu, czyli w piątkowe 
popołudnie w Nyonie. 
Łukasz Rabiega

Europejskie emocje na Bułgarskiej
3 sierpnia Lech Poznań podejmie w rewanżowym meczu III rundy kwalifi kacji 

do Ligi Europy FC Utrecht. Mamy bilety!
 NASZ PATRONAT

Christian Gytkjaer. 

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

Zdobądź bilet
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