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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!

w Dopiewiew Dopiewie
Muzyczna uczta odbędzie się w Dopiewie. Wystąpią Ewelina Lisowska, DJ Adamus i IRA, Muzyczna uczta odbędzie się w Dopiewie. Wystąpią Ewelina Lisowska, DJ Adamus i IRA, 
z którego liderem Arturem Gadowskim przeprowadziliśmy wywiad. Więcej naz którego liderem Arturem Gadowskim przeprowadziliśmy wywiad. Więcej na STR. 9STR. 9
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Pierwsi mieszkańcy otrzymali już 
klucze z rąk prezydenta Poznania 
Jacka Jaśkowiaka oraz jego zastęp-
cy Tomasza Lewandowskiego. 

– Dzięki naszej determinacji uda-
ło się w stosunkowo krótkim czasie, 
bo w niewiele ponad rok, oddać 
kolejne mieszkania komunalne. 94 
rodziny będą mogły zamieszkać 
w pięknej okolicy, niedaleko tere-
nów zielonych. Kolejne inwestycje 
mieszkaniowe są w budowie i pro-
jektowaniu – mówi Jacek Jaśkowiak, 
prezydent Poznania.

Budowa mieszkań komunalnych 
przy ul. abp. W. Dymka rozpoczęła 
się na początku 2017 roku i trwała 
około roku. Lokale, oddane pozna-
niakom, są dwupokojowe (z bal-
konami) i mają powierzchnię ok. 
50 mkw. Mieszkania są gotowe do 
wprowadzenia – łazienki zostały 
w pełni wyposażone, w każdej kuch-
ni znajduje się kuchenka. Zagospo-
darowany został też teren przed bu-
dynkiem. Zadbano m. in. o parking 
i plac zabaw. 

Choć budynki nie są podpiwni-
czone, do dyspozycji lokatorów będą 
pomieszczenia gospodarcze – jedno 
na kondygnacji, w każdej z klatek 
schodowych. Sześć mieszkań przy-
stosowanych jest do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W każdym 
z budynków, oprócz lokali mieszka-
niowych, będzie także jeden użytko-

wy, przeznaczony do wynajęcia na 
cele handlowo-usługowe.

Budowa mieszkań komunalnych 
to odpowiedź na potrzeby pozna-
niaków, których nie stać na kredyt 
i kupno mieszkania od dewelopera 
lub czynsz rynkowy. Ten w miesz-
kaniach przy ul. abp. W. Dymka wy-
niesie od 10,90 zł / mkw. do 11,45 
zł / mkw. W nowych lokalach komu-
nalnych zamieszkają osoby, które 
starały się o pomoc mieszkaniową 
od miasta Poznań i znalazły się na 
tegorocznej liście prezydenckiej.

Koszt inwestycji to ponad 12 mi-
lionów złotych, czyli około 2500 zł / 
mkw. Na realizację inwestycji Zarząd 
Komunalnych Zasobów Lokalo-
wych w Poznaniu otrzymał dotację 
z Funduszu Dopłat – rządowego 
programu wsparcia budownictwa 
socjalnego i komunalnego. Bank Go-
spodarstwa Krajowego dofi nansuje 
to przedsięwzięcie kwotą 4,6 mln zł, 
co stanowi 35 proc. kosztów budowy. 

Inwestycja przy ul. abp. W. Dymka 
to kolejne przedsięwzięcie realizowa-
ne przez spółkę programu budowy 
mieszkań komunalnych. Do użytku 
oddano już mieszkania na Naramo-
wicach – 64 przy ul. Rubież i 92 przy 
ul. Bolka. Obecnie ZKZL buduje 
miejskie bloki przy ulicach Zawady 
i Biskupińskiej. W tych lokalizacjach 
powstanie odpowiednio 48 i 120 
mieszkań. Kolejne inwestycje roz-

poczną się przy ul. Nadolnik, Opol-
skiej, Darzyborskiej i Hulewiczów. 
Przyniesie to prawie 1400 mieszkań.

– Za kadencji Jacka Jaśkowiaka 
liczba oddawanych mieszkań rosła 
skokowo. Przed rokiem 2015 miesz-
kań przyznawano od kilkunastu do 
60. W zeszłym roku oddaliśmy 350 
lokali komunalnych, a w tym roku 
500. Te nowe inwestycje pozwalają 
odbudować zasób mieszkaniowy 
Poznania. Pozwalają zaspokajać 
potrzeby osób, których nie stać na 
czynsz komercyjny – wyjaśnia To-

masz Lewandowski, zastępca prezy-
denta Poznania.

Ofertę mieszkaniową miasta sta-
nowią również inwestycje Poznań-
skiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. W 2015 i 2016 roku 
oddano do użytku 163 lokale przy 
ul. Palacza i Suwalskiej. W pierw-
szym przypadku przeznaczono 
143 mieszkania dla młodych osób 
po studiach w ramach programu 
„Mieszkanie dla Absolwenta”. Przy 
ul. Suwalskiej oddano z kolei 20 
mieszkań pilotażowego programu 

„Najem z dojściem do własności”. 
W jego ramach w rejonie ulic Ko-
szalińskiej, Literackiej i Żołnierzy 
Wyklętych trwa właśnie budowa 
bloków, gdzie docelowo zamieszka 
prawie 1100 rodzin. W sierpniu ze-
szłego roku wbito łopatę pod I etap 
– na 359 mieszkań – inwestycji re-
alizowanej na Strzeszynie. Pierwsze 
mieszkania powinny być dostępne 
pod koniec tego roku, a całość tego 
etapu – w połowie 2019. 

21 maja PTBS rozpocznie nabór 
na kolejne etapy inwestycji „Najem 
z dojściem do własności. Po ich za-
kończeniu, do 2021 roku, powstanie 
około 700 mieszkań z infrastrukturą 
towarzyszącą – żłobek, przedszkole, 
siłownia na powietrzu, plac zabaw, 
przychodnia lekarska. 

Poznańskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego ma także w pla-
nach zabudowę gruntów należących 
do spółki, a znajdujących się na Na-
ramowicach. Potencjał w rejonie ulic 
Rubież i Czarnucha ocenia się na 
około 1800 mieszkań. Inwestycja ta 
rozpocznie się najwcześniej w 2022 
roku, po uruchomieniu tramwaju na 
Naramowice.

Łącznie, licząc te już oddane, roz-
poczęte oraz zaplanowane, w Pozna-
niu przybędzie w najbliższych latach 
4,5 tys. mieszkań co w znaczny sposób 
przyczyni się do zaspokojenia potrzeb 
lokalowych poznaniaków. AJ, RB

Nowe mieszkania dla poznaniaków
94 rodziny będą mogły się wprowadzić do nowych lokali komunalnych w dwóch czterokondygnacyjnych 
budynkach przy ul. abp. Walentego Dymka 220 i 222
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Pierwsi mieszkańcy budynków przy ul. abp. Walentego Dymka otrzy-
mali już klucze z rąk prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz jego 
zastępcy Tomasza Lewandowskiego. 
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Od ub. tygodnia po Poznaniu jeździ 
dwa razy więcej skuterów Blinkee 
niż dotychczas, a w czerwcu ich licz-
ba przekroczy 100. Scooter-sharing 
jest obecny w stolicy Wielkopolski 
od lipca zeszłego roku.

– Nowe skutery, w wersji Blinkee 
2.0, są większe, lepsze i mocniejsze – 
mówi Konrad Sierzputowski z Blin-
kee.pl. Jednoślady mają większe 
12-calowe koła, które zagwarantują 
wyższy komfort jazdy, ale także bez-
pieczeństwo. Blinkee 2.0 wyposażo-
ne zostaną również w silnik o mocy 
3 KW. Dzięki niemu wyprzedzanie 
będzie bezpieczniejsze i bardziej dy-
namicznie. Bezpieczeństwo zapew-
nią również przednie i tylne hamulce 
tarczowe, które w porównaniu z bęb-
nowymi są bardziej niezawodne. 
Lepszą widoczność i niższe zużycie 
energii zagwarantują światła i kie-
runkowskazy w technologii LED. 
Nowe skutery wyposażono w dłuż-
szą kanapę, na której bez proble-
mów usiądą dwie osoby. Zwiększy 
się również zasięg z 65 do 80 kilome-
trów na pełnym ładowaniu.

– Cały czas monitorujemy wiel-
kość strefy. Na naszym facebooko-
wym profi lu użytkownicy mogą 
zgłaszać obszary, o które chcieliby 
powiększyć strefę, gdzie można zo-
stawić skutery. Chcielibyśmy, aby 
w promieniu 200-300 metrów był 

dostępny skuter – dodaje przedsta-
wiciel fi rmy Blinkee.pl. 

Scooter-sharing to ekologiczne 
rozwiązanie, dzięki któremu miesz-
kańcy mogą sprawnie i bez proble-
mów z parkowaniem przemieszczać 
się po mieście. Aby wypożyczyć 
skuter, wystarczy zarejestrować się 
w systemie za pośrednictwem aplika-
cji Blinkee lub strony www.blinkee.
pl, zlokalizować dostępny w okolicy 
pojazd i dokonać rezerwacji. Po za-
kończonej jeździe można pozostawić 
go w dowolnym miejscu w obrębie 
mapy dostępności skuterów. Ozna-
cza to, że nie trzeba szukać konkret-
nego punktu, jak w przypadku wypo-
życzalni rowerów miejskich.

Koszty korzystania ze scooter-sha-
ringu są dużo niższe niż podróżowa-

nie samochodem i porównywalne 
do opłat za komunikację miejską. 
Za minutę jazdy skuterem Blinkee 
użytkownik będzie musiał zapłacić 
69 groszy, przy czym maksymalna 
opłata za cały dzień to 69 zł. Po około 
100 minutach jazdy naliczanie opłat 
zostaje wstrzymane i dalsza jazda 
odbywa się już za darmo, bez wzglę-
du na liczbę wypożyczonych przez 
użytkownika pojazdów w danym 
dniu. Istnieje również możliwość po-
stoju, czyli zarezerwowania skutera 
na dłuższy czas – w takim przypad-
ku opłata wynosi 9 groszy za mi-
nutę. Studenci oraz seniorzy mogą 
liczyć na 15% zniżki, a każdy nowy 
użytkownik systemu po dokonaniu 
pierwszej wpłaty w wysokości min. 
30 zł, otrzyma 30 minut gratis. RB

Na Starym Mieście nie będzie moż-
na kupić w sklepie alkoholu po go-
dzinie 22 – tak zdecydowali radni 8 
maja podczas sesji Rady Miasta Po-
znania. Za podjęciem uchwały było 
28 radnych, 3 głosowało przeciw, 2 
wstrzymało się od głosu.

Uchwała dotyczy wyłącznie Sta-
rego Miasta i zakazuje sprzedaży 
napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży we wszystkie dni tygo-
dnia między godziną 22 a 6 rano.

Radni mogli podjąć taką decyzję, 
bo pozwoliła im na to nowelizacja 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
która weszła w życie w marcu. To 
ona dała gminom szereg nowych 
możliwości ograniczenia dostępno-
ści alkoholu. Rządowa ustawa prze-
widuje, że radni mogą ograniczyć 
sprzedaż napojów alkoholowych 
między godz. 22 a 6 rano, ale począt-
kowo projekt poznańskiej uchwały 
mówił o godzinach 23 – 6 rano. 

– Dziękuję państwu, że zgod-
nie popieracie samą ideę przyjęcia 
uchwały, bo są miasta, które nadal się 
zastanawiają, czy w ogóle skorzystać 
z nowych możliwości, jakie dało im 
prawo – mówił podczas sesji Mariusz 

Wiśniewski, zastępca prezydenta 
Poznania. – Ważne, że dostrzegamy 
problem, jakim jest nieograniczo-
na sprzedaż alkoholu. W projekcie 
uchwały zaproponowaliśmy ograni-
czenie od godziny 23, bo wydawała 
się ona optymalna z punktu widze-
nia organizacyjnego. Interwencje 
strażników miejskich podejmowane 
wobec osób pod wpływem alkoholu 
najczęściej podejmowane są właśnie 
między godziną 23 a 6 rano. Mieliśmy 
również na uwadze fakt, że niektóre 
sklepy funkcjonują do 23 i nie chcieli-
śmy utrudniać ich działalności.

O przesunięcie godziny rozpo-
częcia zakazu z godz. 23 na 22 po-
prosili jednak radni osiedla Stare 
Miasto oraz sami jego mieszkańcy, 
którzy przyszli na sesję rady miasta. 
Godzinę 22 zaproponowała również 
komisja porządku i bezpieczeństwa 
publicznego – i większość radnych 
zgodziła się z tą poprawką. 

W Poznaniu działa ok. tysiąca 
sklepów, w których można kupić al-
kohol. Ponad 240 zlokalizowanych 
jest na Starym Mieście – a niemal 
połowa z nich to sklepy całodobowe. 
Po wejściu w życie nowej uchwały 
alkohol będzie można w nich kupić 
tylko do godziny 22. AW

Więcej skuterów w Poznaniu Mniej alkoholu 
na Starym Mieście
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Autoryzowany Dealer Firmy Stihl i Viking Secret Garden Paweł Mankiewicz

Buk
ul. Szarych Szeregów 1

tel. 061-8949 535

Kościan
ul. Gostyńska 3

tel. 065-5121 928

Szamotuły
ul. Sportowa 87
tel. 504 185 737

Rokietnica
ul. Szamotulska 16

tel. 506 491 005

7 maja w Urzędzie Marszałkowskim 
w Poznaniu zgromadzili się przed-
stawiciele samorządów położonych 
przy liniach kolejowych na odcin-
kach z Poznania Głównego do No-
wego Tomyśla, Jarocina, Wągrowca 
i Grodziska Wielkopolskiego. Tym 
razem sygnatariusze reprezento-
wali: powiaty grodziski, jarociński, 
nowotomyski i wągrowiecki, a także 
gminy Dopiewo, Kórnik, Stęszew, 
Luboń, Murowana Goślina Opale-
nicę, Nowy Tomyśl, Krzykosy, Jaro-
cin oraz Wągrowiec.

Wicemarszałek Wojciech Janko-
wiak podkreślił, że idea Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM) urze-
czywistniła się w 100 procentach, 
a jej efekty będziemy mogli odczuć 
w czerwcu, gdy pociągi na pierw-

szych czterech trasach w godzinach 
szczytu będą odjeżdżały co 30 minut.

– W interesie poznaniaków i miesz-
kańców metropolii jest sprawny 
transport publiczny – podkreślił Ja-
cek Jaśkowiak, prezydent Poznania, 

prezes Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań. – To bardzo ważny projekt. 
Do tej pory wielu kierowców uważało, 
że nie ma alternatywy dla przemiesz-
czania się po metropolii inaczej niż 
samochodem. Teraz ta alternatywa 

jest. Matematyka jest prosta. Moż-
na wybrać samochód i jechać około 
dwóch godzin lub pociąg i pokonać 
taki sam odcinek w 30 minut. 

Natomiast wiceprezes stowarzy-
szenia – Jan Grabkowski, starosta 
poznański, mówiąc o dotychczaso-
wej współpracy samorządów przy 
projekcie PKM zauważył, że war-
tością dodaną przedsięwzięcia bę-
dzie wzajemne komunikowanie się 
mieszkańców metropolii. 

– Nie mam wątpliwości, że Po-
znańska Kolej Metropolitarna 
usprawni komunikację – mówi 
Włodzimierz Pinczak, burmistrz 
Stęszewa. – Według wstępnych do-
niesień pociągi miały w godzinach 
szczytu jeździć co 30 minut. Nie-

stety, na trasie Poznań – Grodzisk 
Wielkopolski, ze względu na kom-
plikacje na stacji w Luboniu, tak 
póki co nie będzie. W ciągu dnia, 
w tzw. „martwych godzinach”, 
kursować będą częściej, bo co go-
dzinę, a w szczycie już jednak co 
czterdzieści kilka minut. Mają być 
za to dłuższe składy. Wicemarsza-
łek Wojciech Jankowiak obiecał, że 
wraz z grudniową zmianą rozkładu 
jazdy pociągi w godzinach szczyto-
wych mają kursować częściej. 

W pierwszej kolejności PKM 
uruchomiona zostanie na 4 liniach 
kolejowych: do Wągrowca, Nowe-
go Tomyśla, Jarocina i Grodziska 
Wlkp. Pierwsze samorządy pod-
pisały umowy dotacyjne 16 kwiet-
nia podczas spotkania w Urzędzie 
Marszałkowskim. Przewozy reali-
zowane będą przez samorządowego 
przewoźnika kolejowego w naszym 
regionie – spółkę Koleje Wielkopol-
skie.

Zakłada się sukcesywne włącza-
nie do systemu kolejnych połączeń 
na zmodernizowanych liniach 
kolejowych w następującej kolej-
ności: do Rogoźna (przełom 2019 
i 2020  r.), Wrześni (2020 r.), Ko-
ściana (2020 r.), Szamotuł (2021 r.) 
i Gniezna (2021 r.). Red 

PKM ruszy 10 czerwca
Podpisano już wszystkie umowy o dofi nansowanie pierwszych czterech linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
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Uczestnicy spotkania, które odbyło się 7 maja.

I projekt w ramach I edycji Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Komorniki 
2018 został zrealizowany! Nazywał 
się „Modernizacja i rozbudowa pla-
cu zabaw przy Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Janusza Korczaka w Ko-
mornikach” i zajął czwarte miej-
sce pod względem oddanych przez 
mieszkańców głosów na zadania in-
westycyjne. Zakładał on takie prace 
jak m.in.: opracowanie projektu bu-
dowy placu zabaw, przygotowanie 
terenu pod budowę i montaż urzą-
dzeń. Wykonane zostały one zgod-
nie z planem i 25 kwietnia dokona-
no odbioru inwestycji. Całkowity jej 
koszt wyniósł 57.201,15 zł. 

Gmina Komorniki uruchamia 
drugą już edycję Budżetu Obywatel-
skiego. I tym razem na projekty zgła-
szane przez mieszkańców zostanie 
przeznaczona pula 600 tys. złotych, 
w podziale na zadania inwestycyjne 
oraz nieinwestycyjne. Zachęcamy 
do zgłaszania propozycji na 2019 
rok. Już 1 czerwca rozpocznie się 
nabór projektów. Zadania do bu-
dżetu obywatelskiego może zgłosić 
każdy mieszkaniec gminy, zamel-
dowany na jej obszarze, który ma 

ukończone 15 lat. Głosowanie nad 
wybranymi pomysłami odbędzie się 
w październiku.

Warto wspomnieć, że w pierwszej 
edycji konsultacji społecznych w spra-
wie Budżetu Obywatelskiego na 2018 
rok, na platformie internetowej budże-
tu zarejestrowano 42 wnioski, z czego 
ostatecznie pod głosowanie zostało do-
puszczonych 11. W głosowaniu wzię-
ło udział niemal 1700 osób. Decyzją 
mieszkańców wybranych do realizacji 
zostało pięć zadań inwestycyjnych 
oraz dwa nieinwestycyjne. Zadania te 
są aktualnie realizowane. 

– Mam nadzieję, że kolejna edy-
cja będzie się cieszyła dużym zain-
teresowaniem mieszkańców – mówi 
wójt Komornik Jan Broda. – Jest to 
przecież wyjątkowa okazja do rze-
czywistego i bezpośredniego współ-
decydowania o tym, na co zostanie 
wydana część budżetu gminy. 

Wszystkie niezbędne informacje 
o Budżecie Obywatelskim Gminy 
Komorniki 2019 dostępne są na 
stronie internetowej www.komorni-
ki.budzet-obywatelski.org .PP

Komorniczanie 
decydują
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W lipcu przyszłego roku na os. Pia-
stowskim w Poznaniu uruchomiona 
zostanie nowa pływalnia. Podpi-
sano właśnie umowę z fi rmą PTB 
Nickel sp. z o.o., zgodnie z którą 
ma ona 440 dni na rozbiórkę stare-
go i wybudowanie nowego basenu. 
Powstanie pływalnia szkoleniowo-
rekreacyjna, z dominującą funk-
cją sportową dla młodzieży. Jest 

to szczególnie dobra wiadomość 
dla uczniów mieszczącej się obok 
szkoły podstawowej o profi lu pły-
wackim. Dziś dzieci trenują na Ter-
mach Maltańskich, a po oddaniu do 
użytku basenu na os. Piastowskim 
będą miały do niego około 100 m. 
Podstawowy basen pływacki będzie 
miał wymiary 25x16m i 6 torów 
o szerokości 2,5 każdy. Red

Pływalnia za rok
REKLAMA

Patrona zyskało rondo w Skórzewie 
na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i ks. 
S. Kozierowskiego, które 27 kwietnia 
symbolicznie otwarto. Moderniza-
cję skrzyżowania przeprowadzono 
w końcu ubiegłego roku. Dzięki temu 
jest bezpieczniej przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. I. J. Paderewskiego. 
W symbolicznym przecięciu wstęgi, 
obok ofi cjeli i pianisty, wzięli udział… 
Ignacy Jan Paderewski, Hipolit Ce-
gielski, Karol Marcinkowski, Emilia 
Szczaniecka, Klaudyna Potocka, An-
drzej Kopa, ks. Stanisław Kozierow-
ski i Maria Curie Skłodowska. Chwilę 
potem nad rondem unosił się biały 
i czerwony dym, wystrzelony na sy-
gnał. Rondo poświęcił proboszcz – ks. 
Marek Niemir, a „Marsyliankę Wiel-
kopolską” zagrał na trąbce Mateusz 
Koterba – absolwent szkoły.

Po przemówieniach samorządow-
ców, uczestnicy przeszli na hol szko-
ły. Wykłady poprzeplatane scenkami 
rodzajowymi, które przygotowała 
młodzież. Poznański Chór Kameral-
ny Towarzystwa Muzycznego im. H. 
Wieniawskiego pojawił się na scenie 
dwukrotnie – raz z wiązanką utworów 
polskich, drugi raz z repertuarem roz-
rywkowym ze świata. Utwory I. J. Pa-
derewskiego i F. Chopina wykonał wy-
bitny polski pianista Michał Francuz. 

O pracy organicznej w okresie za-
boru opowiedział historyk – dr Marek 
Rezler. Unię Wielkopolan przybliżył 

jej prezydent Paweł Leszek Klepka, 
a o współczesnych organicznikach 
opowiedziała sekretarz tej organiza-
cji Monika Lehman -Tomaszewska. 
Próbę odpowiedzi na pytanie: Czy 
Powstanie Wielkopolskie było wybo-
rem czy koniecznością? – podjął prof. 
Zbigniew Pilarczyk, historyk z UAM. 
Z kolei perspektywę gminną insurek-
cji przedstawił regionalista z Dopiewa 
– Eligiusz Tomkowiak. Tematem wy-
stąpienia prof. Haliny Lorkowskiej, 
rektor Akademii Muzycznej w Pozna-
niu, były związki I. J . Paderewskiego 
z Poznaniem. Przy okazji została ona 
nagrodzona statuetką „Ignacjana”. 

Swoją obecnością uroczystość 
uświetnili m.in. prezes Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
– Tadeusz Musiał i dyrektor Towa-
rzystwa H. Cegielskiego – Edmund 
Dudziński. 

Warto dodać, że Urząd Gminy Do-
piewo otrzymał w tym roku Nagrodę 
Główną Wielkopolskiej Nagrody 
Jakości w kategorii „Organizacje pu-
bliczne”. Wyróżnienie w postaci sta-
tuetki i certyfi katu 24 kwietnia ode-
brał w poznańskim „Bazarze” wójt 
gminy Dopiewo Adrian Napierała.

Rondo Powstańcze w Skórzewie
Wspomnieniem tradycji organicznikowskiej, konferencją „Wielkopolska droga do 

niepodległości” i nadaniem rondu imienia „Powstańców Wielkopolskich” po raz kolejny uczczono w gminie 
Dopiewo „Rok Powstania Wielkopolskiego”

FO
T.

 U
G

 D
O

PI
E

W
O

 (B
. S

PY
C

H
A

ŁA
, A

. M
E

N
D

R
A

LA
, M

. J
U

SK
O

W
IA

K
)

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M

NASZ PATRONAT

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa

• usługi transportowe 

• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

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

REKLAMA

Uroczystość odbyła się w podpo-
znańskim Palędziu 22 kwietnia, 
gdzie nominowany do pokojowego 
Nobla werbista urodził się i spędził 
pierwsze lata życia. Były wspomnie-
nia i prelekcje – m.in.: reportażystki 
Anny Piertaszek, ks. Andrzeja Da-
nielewicza ze zgromadzenia wer-
bistów w Chludowie i Marii Popo-
wskiej z Towarzystwa Pamięci o. M. 
Żelazka. Wyświetlono fi lm o pracy 
misjonarza wśród trędowatych 
w Indiach. Polową mszę św. oprawi-
ła Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo. 
Uczestnicy złożyli też kwiaty pod 
pomnikiem pamięci misjonarza. 

Tablica stanęła u zbiegu ulic 
Ojca Mariana Żelazka i Nowej, 
w pobliżu miejsca, gdzie kiedyś stał 
dom rodziny Żelazków. Zawiera 
ona notę biografi czną i informuje 
o związkach duchownego z gminą 
Dopiewo. Postać przypomina tak-
że jedno z najbardziej ruchliwych 

rond w Skórzewie, znajdujące się 
na ul. Poznańskiej – przy kościele 
i Szkole Podstawowej nr 1. Nie bez 
powodu patron ronda 100 lat temu 
został ochrzczony w skórzewskiej 
świątyni.

Tablica dla o. Żelazka 
Odsłonięciem pamiątkowej tablicy z okazji 100-lecia urodzin 
mieszkańcy gminy Dopiewo, samorządowcy i goście oddali 
hołd o. Marianowi Żelazowi – nestorowi polskich misjonarzy 
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Na starym cmentarzu ewangelickim 
w Tarnowie Podgórnym, w Parku 
Pamięci, postawiono nowy krzyż. 
Stary, ponadstuletni, został odre-
staurowany przez Jerzego Starostę 
w ramach prac związanych z odbu-
dową cmentarza w czerwcu 1997 r. 
Mimo starannej pracy nie wytrzy-
mał warunków atmosferycznych, 
jego poprzeczna belka próchniała 
i od czasu do czasu odpadała frag-
mentami na ziemię. 

Inicjatywę postawienia nowego 
krzyża podjął pastor parafi i ewan-
gelicko augsburskiej z Poznania ks. 
Marcin Kotas. Do swojego pomysłu 
przekonał dyrekcję, wychowawców 
i podopiecznych Zakładu Popraw-
czego w Grodzisku Wlkp. Dla nich 
było to kolejne zadanie na rzecz 
ratowania od zapomnienia starych 
cmentarzy ewangelickich (niemiec-
kich i olenderskich) znajdujących 
się wokół Grodziska Wlkp. Prace te 
wykonują od lat, porządkując cmen-
tarze, na niektórych odbudowując 
fragmenty murów czy bram oraz 
stawiając wykonane przez siebie 
krzyże. W tym pięknym ekumenicz-
nym dziele towarzyszy im duchowo 
pastor poznańskiej parafi i. 

W ubiegłym roku, podczas uro-
czystości odsłonięcia kolejnego 
krzyża w Kąkolewie (gmina Gro-
dzisk Wlkp.), pastor Marcin Kotas 
wspomniał o potrzebie nowego 
krzyża na cmentarz w Tarnowie 
Podgórnym. Prośba została pod-
jęta. Jesienią ubiegłego roku na 
cmentarzu w Tarnowie Podgórnym 

odbyła się wizja lokalna, podczas 
której wykonano pomiary. Na ich 
podstawie w zakładzie wykonano 
nowy dębowy krzyż, który w dwóch 
elementach przywieziono 13 kwiet-
nia na miejsce. 

I tak, stary cmentarz ma nowy 
krzyż, być może na kolejne 100 lat. 
Wszystkim, którzy włączyli się do 
tego dzieła przekazuję wyrazy sza-
cunku i podziękowania.
Kazimierz Szulc

Nowy krzyż w Parku Pamięci

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Ponadstuletni krzyż 
został zastąpiony 
nowym 
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Imprezy sportowe, koncerty, wystę-
py kabaretów – na najbliższe mie-
siące gmina Stęszew przygotowała 
interesującą ofertę imprez plenero-
wych. Z pewnością każdy znajdzie 
wśród nich coś interesującego dla 
siebie. Początek imprezowego sezo-
nu już niedługo!

Na początek wspomnijmy jednak 
o koncercie Tercetu Egzotycznego, 
który odbędzie się 24 maja o godz. 
18 w hali widowiskowo-sportowej. 
Mamy dla Czytelników dwa dwu-
osobowe zaproszenia! Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl.

10 czerwca z okazji Dnia Dziecka 
zaplanowano festyn rodzinny pt. 

„Wioska Sportu”. Każdy uczestnik 
zabawy, bez względu na wiek i kon-
dycję fi zyczną, będzie mógł spraw-

dzić się w sportowych zmaganiach 
na wesoło.

23 czerwca na plaży jeziora Lip-

no odbędzie się „Stęszewska Noc 
Świętojańska”, która zakończy się 
koncertem Mariusza Kalagi oraz 
pokazem laserowym. 

30 czerwca „Święto Stęszewa”. 
Podczas tegorocznej imprezy cze-
ka na uczestników wiele atrakcji, 
a wśród nich występ kabaretowy 
Grzegorza Halamy, koncert Dawida 
Kwiatkowskiego oraz zespołu Enej.

Cykl imprez plenerowych zakoń-
czy coroczne Święto Plonów, które 
odbędzie się 26 sierpnia. Uczestni-
cy dożynek będą mogli wysłuchać 
występów takich wykonawców jak: 
Gang Marcela, Ewelina Lisowska 
oraz Piękni i Młodzi. Red

Gwiazdy 
w Stęszewie
Ewelina Lisowska, Enej, 
Dawid Kwiatkowski, Grzegorz 
Halama i Tercet Egzotyczny 
wystąpią w gminie Stęszew, gdzie 
zaplanowano wiele atrakcji FO
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W planach są 
liczne koncerty, 
występy kabaretów 
i imprezy 
sportowe

Działalność Punktu Obsługi Klienta 
PEKA w siedzibie TPBUS w Tarno-
wie Podgórnym zostaje zawieszona 
do odwołania z powodu prac zwią-
zanych z modernizacją bazy. Naj-
bliższy punkt składania wniosków 
i odbioru kart znajduje się przy pl. 
Waryńskiego – to POK Ogrody, 
czynny od pon. do pt. w godz. 6.00– 
20.00.

Natomiast karty można dołado-
wać w Tarnowie Podgórnym w mar-
kecie Jaga przy ul. Poznańskiej 82. 
ARz 

Punkt PEKI 
nieczynny!

REKLAMA? 
ZADZWOŃ! 

 691-895-296
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Nagrody Kapituły Towarzystwa im. 
Hipolita Cegielskiego są dziś w czo-
łówce najbardziej prestiżowych wy-
różnień w Polsce. Ubiegają się o nie 
przedsiębiorcy, naukowcy, ludzie 
kultury i opiniotwórczych środo-
wisk. Medale, statuetki i certyfi katy 
nadawane przez Kapitułę Towarzy-
stwa są pieczęcią jakości i wiary-
godności laureatów. Udowodniła to 
kwietniowa, XXIX edycja Konsu-
menckiego Konkursu Jakości Pro-
duktów i Usług „Najlepsze w Pol-
sce” – „The Best in Poland”. Było 
to pierwsze tego typu wydarzenie 
wpisujące się w obchody XX-lecia 
tej czołowej dla naszego regionu 
organizacji promującej idee pracy 
organicznej. 

Obywatelski charakter gali 
„Najlepsze w Polsce”; spotkanie 
w jednym miejscu ludzi, którzy na 
co dzień piastują trwałe wartości 
pracy organicznej, był hołdem dla 
twórców i popularyzatorów polskiej 
państwowości. Wpisał się w obcho-
dy 100-lecia Powstania Wielkopol-
skiego – odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Sala Lubrańskiego 
Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu ugościła osobi-
stości z Polski oraz reprezentantów 
Polonii Zagranicznej. Gala „Najlep-
sze w Polsce” była transmitowana 
na portalu „codziennypoznan.pl” 
i oglądała ją ponad połowa miesz-
kańców Wielkopolski. Patronat 
medialny objął m.in.: „Nasz Głos 
Poznański”, fotorelację można obej-
rzeć na www.naszglospoznanski.pl. 

Poznaliśmy osobistości wyróż-
nione statuetką Honorowego Hi-
polita wraz z godnością „Lider 
Pracy Organicznej”. Zostali nimi: 
Magdalena Mrugalska-Banaszak, 
kierownik Muzeum Historii Miasta 
Poznania oraz przedsiębiorcy: Jerzy 
Figlewski i Maksymilian Bukowian. 
Warto zauważyć, że Honorowe Hi-
polity są wręczane od 2002 roku, 
a sylwetki ich laureatów widnieją 
w dwóch tomach książki „Liderzy 
Pracy Organicznej”. 

Zgodnie z tradycją wręczono 
Srebrne Medale „Labor Omnia Vin-
cit” – „Praca Wszystko Zwycięża”. 
Przyznawane od 2005 roku tym 
razem potwierdziły profesjonalizm 
działań zawodowych i społecznych 
takich osób jak: Ewa Noga Mazu-
rek, redaktor naczelny „Kurier Lo-
kalny”; Danuta Maria Sroka, biblio-
tekoznawca, starszy kustosz MBP; 
Hieronim Dymalski, dziennikarz, 
fotoreporter „Naszego Głosu Po-
znańskiego”. Medale „Młody Pozy-
tywista” dedykowane młodej gene-
racji Polaków zaszczyciły Dominikę 
Narożną, b. rzecznika prasowego 

UAM oraz Dionizego Wincentego 
Płaczkowskiego, tenora o między-
narodowej renomie. Stali się oni 
członkami ekskluzywnego Klubu 
Młodych Pozytywistów, który od 
2002 roku jest miejscem kształtu-
jącym nowy styl generacji Polaków 
21-go wieku. Dodajmy, że docenio-
na została też Magdalena Natalia 
Kubiak, która otrzymała Medal Hi-
polita dla absolwentów szkół.

Nawiązując do idei „Najlepsze 
w Polsce” kapituła pod honorowym 
patronatem prof. Tadeusza Walla-
sa, prorektora UAM, spośród blisko 
tysiąca zgłoszeń od konsumentów, 
zdecydowała się nagrodzić wybrane 
fi rmy / instytucje, produkty i usłu-
gi. Były one następujące: Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Marii 
Dąbrowskiej w Słupsku, za: upo-
wszechnianie i promowanie czytel-
nictwa oraz animację kultury; AMY 
spółka z o.o. spółka komandytowa, 
Dąbrowa Górnicza, za: elementy 
i komplety tekstylnego wyposażenia 
łóżeczka i pokoju niemowlęcego; 
Sanatorium Uzdrowiskowe „Bał-
tyk”, Kołobrzeg, za: wysoką jakość 
usług sanatoryjnych na poziomie 
europejskim; Wielkopolskie Cen-
trum Pulmonologii i Torakochirur-
gii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, 
Poznań, za: nowoczesne metody le-
czenia w chorobach płuc; Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska Garwolin, 
Wola Rębkowska, za: twaróg garwo-
liński tłusty oraz twaróg garwoliń-
ski półtłusty; Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Kępnie, za: promowa-

nie twórczych dokonań mieszkań-
ców regionu oraz działania na rzecz 
czytelnika niepełnosprawnego; Uni-
wersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Rolniczo-Sadownicze Gospodar-
stwo Doświadczalne Przybroda, za: 
naturalnie mętny 100% sok jabłko-
wy; „Kurier Lokalny”, Kościan, za: 
gazetę „Kurier Lokalny”; „Sobik” 
zakład produkcyjny sp. z o.o. sp.k., 
Skoczów, za: masło extra Osełka 
Górska 300 g; Savitor sp. z o.o., 
Piekary k/Gniezna, za: cukierki 
krówki; Nestlé Polska S.A., War-
szawa, za: kaszki Nestlé mleczno-
ryżowe; Spółdzielnia Dostawców 
Mleka w Wieluniu, za: twarożek 
kanapkowo-sernikowy „Mój Ulu-
biony”; Zakłady Mięsne Mielczarek 
sp. z o.o sp. komandytowa, Komor-
niki, za: pasztet wędzony; Kapela 
„Kombinatorzy” i Mieczysław Góra 
Gminny Ośrodek Kultury w Budzy-
niu, za: kultywowanie wielkopol-
skiego folkoru; Wągrowiecka Ofi cy-
na Wydawnicza sp. z o.o. za: „Głos 
Wągrowiecki” Tygodnik Ziemi Wą-
growieckiej; Poznańska Wytwórnia 
Produktów Spożywczych „Pegaz” 
sp. z o.o., Poznań, za: musztardy 
„Pegaz”, majonez delikatesowy. 

Statuetkę Hipolita w XXIX edycji 
Konsumenckiego Konkursu Jakości 
Produktów i Usług otrzymała fi rma 
Mech-Rol-Plast sp. z o.o., Koźmin 
Wlkp. za: produkcję wysokiej ja-
kości materiałów na bazie tworzyw 
sztucznych w 50-lecie działalności 
fi rmy, a także Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Poznaniu, 

za: prowadzenie gospodarki leśnej 
na poziomie europejskim. 

Statuetka LAURUS AUREUS 
powędrowała do Muzeum – Zamek 
Górków w Szamotułach, za: Kulty-
wowanie i upowszechnianie tradycji 
oraz kultury w 60-tą rocznicę dzia-
łalności.

Bezprecedensowym momentem 
było podpisanie aktu porozumienia 
pomiędzy Towarzystwem im. Hipo-
lita Cegielskiego a stowarzyszeniem 
„Szlachta Wielkopolska”. W imie-
niu tych organizacji, rolę sygna-
tariuszy przyjęli: dr Marian Król, 
prezydent THC i Andrzej Nowa-
kowski, marszałek „Szlachty Wiel-
kopolskiej”. Dla gości i widzów gra-
li, śpiewali i recytowali członkowie 
kapeli „Kombinatorzy z Budzynia”.

Jeszcze w tym roku Towarzy-
stwo im. Hipolita Cegielskiego za-
prosi do udziału w wydarzeniach, 
związanych także ze 150. rocznicą 
śmierci prekursora pracy organicz-
nej w Wielkopolsce: m.in. na uro-
czystość wprowadzenia sztandaru 
organizacyjnego Towarzystwa im. 
H. Cegielskiego; Wielką Galę Kon-
certową XX-lecia THC, mszę świę-
tą koncelebrowaną przez ks. abp. 
Stanisława Gądeckiego. Praca or-
ganiczna jest przecież dobrem nas 
wszystkich. Pamiętajmy o tym. 

Praca organiczna – wspólne dobro
Gala „Najlepsze w Polsce” zainaugurowała XX-lecie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich laureatów.

Laureaci statuetek Honorowego Hipolita. Galę uświetniło wiele osobistości. 

Podpisano akt porozumienia pomiędzy Towarzystwem 
im. Hipolita Cegielskiego a stowarzyszeniem „Szlachta 
Wielkopolska”.
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Nagrody Kapituły 
THC są dziś w czo-
łówce najbardziej 
prestiżowych wyróż-
nień w Polsce

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl
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W ubiegłym roku IRA obchodziła 
30-lecie. Zespół ma na koncie 14 
płyt. Nagrał Pan też trzy albumy 
solowe. Czym dzisiejsza IRA róż-
ni się od tej sprzed trzech dekad?

– To zrozumiałe, że jesteśmy inni. 
Minęło sporo czasu, trudno więc się 
nie zmieniać. Nabraliśmy doświad-
czenia jako ludzie i zmieniła się też 
nasza muzyka. IRA jest na pewno 
różnorodna, czasem gramy ostrzej, 
czasem delikatniej. Nie mnie oce-
niać, czy dziś jesteśmy lepsi. Ocenę 
pozostawiam słuchaczom. Debiuto-
waliśmy jako 20-latkowie. Dzisiaj 
jestem facetem po pięćdziesiątce, 
podobnie jak część składu. 

Dwa lata temu ukazał się ostatni 
album zatytułowany „My”. Czy 
znana jest już data premiery 
kolejnego krążka?

– Obecnie pracujemy nad płytą, co 
pochłania mnóstwo czasu między 
koncertami i wyjazdami. Nie wiemy 
jeszcze, kiedy się ona ukaże. Nie 
narzucamy sobie tempa. Siedzimy 
w studio i robimy nowe nagrania. 
Konsekwentnie robimy swoje – na-
grywamy takie piosenki, jakie nam 
się podobają i które będziemy póź-
niej grać na koncertach. Chcieliby-
śmy mieć tę płytę gotową, ale kiedy 
ona wyjdzie nie umiem powiedzieć. 

Czym tegoroczne plenery IRY 
będą różniły się od koncertów 
granych minionej zimy i jesieni 
w salach? 

– Oczywiście te koncerty się od 
siebie różnią. Na koncertach, które 
są biletowane, gramy mocniejszy 
materiał. Niemal całą salę wypeł-
niają osoby, które dobrze znają 
twórczość zespołu, które nas znają 
i nasze piosenki. Na imprezach 
plenerowych, część publiczności 
jest mniej zorientowana w całym 
repertuarze, gramy więc piosenki, 
które znają z radia. Dzięki temu nie 
będą się czuli dziwnie, że nagle sły-
szą coś, czego może niekoniecznie 
chcą słuchać. Koncerty plenerowe 
gramy delikatniej i przebojowo.

Jakie utwory na pewno usłyszą 
fani, którzy przyjdą na koncert 
w Dopiewie 16 czerwca? Więcej 
z ostatnich płyt, czy z lat 80. i 90.? 

– Nie mogę tego zdradzić, muszą 
być jakieś niespodzianki. Są 
piosenki, które gramy od ponad 30 
lat i one z pewnością znajdą się na 
liście. Zawsze układamy program 
koncertu z myślą o publiczności. 
Do czerwcowego koncertu został 
jeszcze kawał czasu, jeszcze może-
my pozmieniać naszą set-listę. Na 
pewno się pojawią takie piosen-
ki, jak „Mój dom”, „Nadzieja”, 
„Szczęśliwego Nowego Jorku”, 
„Ona jest ze snu”, „Zostań tu”. 
One mają po 20, 30 lat. Pojawi się 

trochę młodszych utworów, w tym 
te z ostatniej płyty.

Zdarzyło się zespołowi IRA 
supportować światowe gwiazdy 
podczas ich koncertów w Polsce. 
Jak zapamiętał Pan te spotkania? 

– Możliwość grania przed gwiazda-
mi światowego formatu nobilituje 
wykonawcę. Historie te opisuję 
w książce o grupie IRA, która 
niebawem ukaże się na rynku. 
Steven Taylor z Aerosmith zaprosił 
nas na wspólny wieczór do klubu. 
Rozmawialiśmy o muzyce. Z Joe 
Cockerem bezpośrednio się nie 
spotkaliśmy. Miałem za to okazję 
spotkać się z Brianem Mayem 
z Queen, który poprosił mnie, 
żebym go zapowiedział przed kon-
certem w Warszawie. Kilka lat temu 
supportowaliśmy zespół Queen 
i wtedy Brian May przypominał mi 
sytuację sprzed lat. Mile wspomi-
nam też spotkanie z Def Leppard – 
zagraliśmy dwa wspólne koncerty. 
Takich chwil się nie zapomina. 

Ponoć w młodości fascynowali 
Pana The Beatles. Czy nadal 
ma Pan sentyment do czwórki 
z Liverpoolu?

– Ależ oczywiście, uważam ich za 
największych geniuszy we współ-
czesnej muzyce rozrywkowej. Oni 
wymyślili tyle elementów, z których 
wszyscy do dzisiaj korzystamy, że 
na to miano w pełni zasługują. 

Do powstania zespołu IRA z Pa-
nem jako wokalistą doszło rok po 
spotkaniu z Jakubem Płuciszem. 
Miał on Pana usłyszeć podczas 
Przeglądu Zespołów Rockowych 
w klubie „Mewa” w Radomiu 
w 1987 r. Trudno było Pana na-
mówić na tę współpracę? 

– To była naturalna kolej rzeczy. Ja-
kub Płucisz zaprosił mnie na próbę 
zespołu IRA, który tworzył. Przestał 
istnieć zespół, w którym wcześniej 
śpiewałem, o nazwie „Landrynki 
dla dziewczynki”, więc przyjąłem 
tę propozycję i zacząłem śpiewać 
w zespole IRA. 

Popularność przyszła szybko – 
trasy, festiwale, płyty, fani w całej 
Polsce. Graliście koncerty co 
drugi dzień. To Was zaskoczyło? 

– Fajnie było. Byliśmy młodzi, pełni 
energii, troszkę zbuntowani, pełni 
nadziei na przyszłość. Chcieliśmy 
grać rock and roll’a i to się nam 
udawało. Początki były wtedy dużo 
trudniejsze niż dziś mają debiutu-
jące zespoły. Wróciliśmy do punktu 
wyjścia, bo w zeszłym roku IRA 
zagrała 101 koncertów, średnio 2 
razy w tygodniu. 

Dlaczego IRA zawiesiła działal-
ność w końcu lat 90.? 

– W połowie lat 90. media w Pol-
sce przestały lansować muzykę 
rockową i postanowiły promować 
łagodniejsze odmiany muzyki 
rozrywkowej. Stanęliśmy przed 
dylematem, co mamy robić w życiu 
dalej, ponieważ nikt nie zapraszał 
nas na koncerty. Wiele zespołów 
rockowych się wtedy rozpadło. Do 
tego doszła też niepewność co do 
założyciela IRY, którego musieli-
śmy wyrzucić z zespołu. Nie bardzo 
chciał się zajmować muzyką. 
Postanowił, że będzie handlował 
samochodami sprowadzanymi 
z Holandii. Postanowiliśmy, że 
będziemy grać bez niego. Funk-
cjonowaliśmy tak mniej więcej 
półtora roku. Potem zawiesiliśmy 
działalność. 

Ale nadal był Pan aktywny mu-
zycznie. 

– Zająłem się realizacją swojej 
pierwszej solowej płyty, na której 
znalazły się takie utwory, jak 
„Szczęśliwego Nowego Jorku”, 
„Ona jest ze snu”. W 1999 r. na-
grałem drugą solową płytę „Gad”, 
która ukazała się w 2000 r. To 
jednak nadal była muzyka rockowa, 
a na rynku nie było zapotrzebowa-
nia na takową. Dlatego nie grałem 
zbyt wielu koncertów. 

Co się działo z pozostałymi człon-
kami IRY? 

– Trzy piąte IRY tworzyło mój 
projekt solowy „Artur Gadowski”. 
Grali ze mną basista Piotrek Sujka 
i perkusista Wojtek Owczarek. 
Postanowiliśmy, że musimy w jakiś 
sposób zarabiać na życie, a tu się 
nie bardzo dało, więc wyemigrowa-
liśmy na chwilkę do Stanów Zjed-
noczonych. Tam nie przestaliśmy 
grać. Przygotowywaliśmy piosenki 
z myślą o następnym wydawnic-
twie. Nie do końca wtedy wiedzie-
liśmy, czy to będzie zespół IRA, czy 
ukażą się one pod szyldem Artur 
Gadowski. Potem przypadkowo 
rzuciła się nam w oczy w internecie 
strona fanów zespołu IRA. Okazało 
się, że oni chętnie by jeszcze kiedyś 
zespół IRA usłyszeli i zobaczyli. To 
dało nam kopa. Podjęliśmy decyzję, 
że skoro są ludzie, którzy chcą nas 
usłyszeć, to zróbmy im niespo-
dziankę – przygotujmy nową płytę 
„Tu i teraz”. Od tamtego czasu 
gramy nieustannie. 

Długo byliście w Stanach? 

– Zaledwie kilka miesięcy. Nasz 
manager zadzwonił do nas, że mo-
żemy wracać, bo jest zainteresowa-
nie koncertami. Podjęliśmy decyzję 
o powrocie, mimo że ekonomicznie 
wychodziło nam to gorzej niż 
pozostanie w USA. Zgodziliśmy 
się co do tego, że trzeba wrócić 
do kraju, żeby robić to, co lubimy 
robić najbardziej – grać koncerty 

i nagrywać płyty. Uzupełniliśmy 
skład i wróciliśmy. 

Czy jest szansa na wspólny występ 
z Jakubem Płuciszem, założycie-
lem IRY? 

– Kuba swoim zachowaniem za-
mknął za sobą furtkę raz na zawsze, 
razem już nie wystąpimy. 

Odsłonił Pan dwa lata temu 
swoje nieznane wcześniej oblicze. 
Od dawna interesuje się Pan 
tangiem?

– Od dzieciństwa, w zasadzie 
przez babcię, która nauczyła mnie 
oglądania przedwojennych fi lmów. 
Tak poznałem piosenki z tamtych 
czasów. Moje ulubione polskie tan-
ga znalazły się na płycie „Tangado”, 
która ukazała się w 2015 r. Ten 
projekt długo dojrzewał we mnie. 
Aż 12 lat minęło od pomysłu do 
realizacji. Nikt wcześniej nie chciał 
uwierzyć, że Artur Gadowski może 
śpiewać tanga.

Czy ten projekt będzie miał swoją 
kontynuację?

– Nie wykluczam, że tak będzie. 
Może za 12 lat nagram kolejną 
płytę z tangami, kto wie? Przed 
wojną zostało napisanych w Polsce 
2,5 tysiąca tang, jest więc z czego 
wybierać.

Co niezwykłego jest w starych 
płytach? Dlaczego Pan je zbiera? 

– Zbieram je, bo kocham muzykę. 
Nie mam dużej kolekcji, ok. 120 
polskich przedwojennych płyt. 
Trzymając w ręku płytę winylo-
wą, czuję się bardziej związany 
z muzyką. Słuchanie oryginalnych 
płyt sprawia mi przyjemność. Jest 
zupełnie innym doświadczeniem 
niż odtwarzanie muzyki z plików 
mp3, czy nawet z płyt CD. Te płyty 
dają inny dźwięk. 

Ostatni krążek „My” IRA nagrała 
na CD i na winylu. Czy będziecie 
nagrywać kolejne albumy na 
płytach winylowych?

– Nie wiem, jak to będzie z płytami 
winylowymi. Z ich produkcją jest 
dużo trudności i zamieszania. 
Oczywiście bardzo byśmy chcieli. 
Kiedy nasz wydawca zapropono-
wał, żeby wydać płytę na winylu, 
bardzo nas to ucieszyło, ale okazało 
się, że nie jest to proste. Mimo że 
istnieje w Polsce tłocznia i sprzęt, 
to brakuje ludzi, którzy mieliby 
wiedzę, jak to zrobić dobrze. Re-
alizując ten pomysł, mieliśmy aż 5 
tłoczeń próbnych, zanim udało się 
zrobić przyzwoitą wersję. Robili-
śmy to w Niemczech. 

Coraz więcej gwiazd światowego 
formatu koncertuje w Polsce. 
Ludzie chętnie chodzą też na 
koncerty polskich wykonawców. 
Czy chodzi Pan na koncerty? 

– Jeżeli mam do zagrania z IRĄ 101 
koncertów w roku, na które trzeba 
dojechać i z których trzeba wrócić 
do domu, to kiedy ja mam chodzić 
na koncerty. Niestety, czasu mi na 
to notorycznie brakuje. Rzadko 
zdarza mi się pójść na koncert, ale 
jeśli idę, to z przyjemnością. 

Menadżerka nazywa Pana „Ga-
dzio”. Czy jest Pan zwierzęciem 
scenicznym?

– To jest ksywa, którą mam od 
podstawówki. Jestem do niej 
przyzwyczajony. Lubię scenę, 
jest ona częścią mojego życia. Do 
zobaczenia na koncertach zespołu 
IRA. Pamiętajcie, że w Dopiewie 
zagramy już 16 czerwca. 

Zwierzę sceniczne
Rozmowa z Arturem Gadowskim, wokalistą zespołu IRA, 
który 16 czerwca wystąpi na scenie „Dni Gminy Dopiewo” 
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Rozmawiał 
Adam Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Szóstego maja metropolita poznań-
ski, arcybiskup Stanisław Gądecki, 
przewodniczył mszy świętej, na 
której poświęcony został 500-let-
ni zabytkowy kościół św. Mikołaja 
w Owińskach. Jego renowację od lat 
wspierał powiat poznański. Jak pod-
kreślał metropolita, wielu próbowa-
ło ratować ten zabytek, ale udało się 
to dopiero dzięki działaniom powia-
tu i starosty poznańskiego. W mszy 
świętej uczestniczyło wielu miesz-
kańców Owińsk, którzy, jak się 
okazuje, już teraz chcą rezerować 
terminy, by w zabytkowej świątyni 
wziąć ślub. 

– Dzięki dotacji z powiatu poznań-
skiego w kościele została już m.in. 
odtworzona posadzka oraz tynki we-
wnętrzne. Dla całej parafi i i społecz-
ności lokalnej jest to bardzo ważne 
wsparcie, ponieważ dzięki niemu, 
oprócz uroczystości sakralnych, 
będą mogły się odbywać tu również 
koncerty czy wystawy – nie ukrywał 
zadowolenia o. Leszek Gólczyński, 
proboszcz parafi i w Owińskach.

Metropolita poznański w homilii 
głosił, że podobnie jak odnawiamy 
kościoły, tak powinni odnawiać się 

wszyscy ludzie. A sama świątynia 
w Owińskach jest doskonałym przy-
kładem, że można zawsze zacząć od 
nowa. Dotyczy to również nas, lu-
dzi, oraz naszej wiary w Boga. 

Jak przyznawał Jan Grabkowski, 
starosta poznański, prace wyko-
nane w kościele pw. św. Mikołaja 
sprawiają, że miejscowość zmienia 
się w oczach, stając się wizytówką 
turystyczną powiatu. 

– Nie można zapominać 
o innych kościołach, które znajdują 
się na liście zabytków. Wiele parafi i 
nie ma pieniędzy na renowacje tych 
cennych architektonicznie i histo-
rycznie budynków. Wspieramy je na-
szymi dotacjami, czego przykładem 
jest kościół św. Mikołaja w Owiń-
skach – wyjaśniał Jan Grabkowski.

Budowę renesansowego kościoła 
parafi alnego pw. św. Mikołaja roz-
poczęto w pierwszej ćwierci XV w., 
a ukończono w 1574 r. Od kilku lat, 
przy wsparciu fi nansowym powiatu, 
w świątyni trwają prace konserwa-
torskie, dzięki czemu ten zabytkowy 
obiekt nie popada w ruinę i przecho-
dzi prawdziwą metamorfozę. KG

Arcybiskup poświęcił 500-letni zabytek w Owińskach
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Kościół odzyskał blask

• W 2017 r. powiat poznański 
przekazał 1,25 mln zł na reno-
wację 16 obiektów zabytkowych. 
• W 2018 r. na ten cel przezna-
czył już 1,5 mln zł. Dzięki dota-
cjom udało się odnowić zamek 
w Kórniku, dawny dworzec 
w Puszczykowie, a także ocalić 
kościół w Długiej Goślinie.

Ocalić zabytki

W mszy uczestni-
czyło wielu miesz-
kańców Owińsk

19 maja odbędzie się Ogólnopolski 
Edukacyjny Piknik Ekologiczny. To 
ogólnopolska impreza, organizo-
wana przez Urząd Miasta i Gminy 
w Pobiedziskach wraz z Zespołem 
Parków Krajobrazowych Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”.

Podczas wydarzenia dzieci, mło-
dzież i dorośli w niekonwencjonalny 
i atrakcyjny sposób poszerzają swo-
ją wiedzę ekologiczną, a zdobyte do-
świadczenia przenoszą do lokalnych 
programów edukacyjnych z zakresu 
ochrony środowiska. 

Częścią pikniku będą rajdy tere-
nowe zorganizowane dla młodzieży 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych, reprezentującej gminy z tere-
nu całej Polski oraz dla rodzin i fi rm. 
Finał rajdów oraz piknik odbędą się 

na terenie zlokalizowanym przy 
Szkole Podstawowej w Pobiedzi-
skach, przy ul. Kostrzyńskiej. Tam 
dla uczestników zostaną zorgani-
zowane liczne atrakcje m.in.: akcja 
policji bezpłatnego znakowania ro-

werów „Bezpieczny Rower”, zaba-
wy z OSP Pobiedziska, a także akcje 
„Bezpieczna gmina” i wymiany ma-
kulatury na drzewka, pokazy w pla-
netarium oraz zabawy dla najmłod-
szych – m.in. malowanie twarzy, 

dmuchane zamki, żywe maskotki. 
W tym roku obchodzone są rów-
nież jubileusze powstania parków 
krajobrazowych: Promno i Puszcza 
Zielonka – 25-lecie, natomiast Led-
nicki Park Krajobrazowy obchodzi 
30-lecie istnienia. W związku z tym 
jednym z tematów przewodnich pik-
niku, oprócz ochrony powietrza, jest 
ochrona przyrody. Szkoły podsta-
wowe będą uczestniczyć w konkur-
sie na najlepsze stoisko ekologicz-
no-edukacyjne zorganizowane pod 
hasłem „Przyroda – dziedzictwo 
nasze i przyszłych pokoleń”, nato-
miast przedszkola w konkursie pod 
hasłem „Mali Miłośnicy przyrody”.

Tegorocznymi gośćmi pikniku 
będą aktorzy Paweł Królikowski 
i Małgorzata Ostrowska – Króli-
kowska, zaangażowani w promocję 
ekologicznego stylu życia.
Łucja Kapcińska i Dorota Gozdowska

Piknik Ekologiczny w Pobiedziskach
NASZ PATRONAT

Częścią pikniku 
będą rajdy tereno-
we zorganizowane 
dla młodzieży szkół 
podstawowych
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„Czarodziejski fl et” W. A. Mozarta 
to tytuł doskonale znany, który na 
stałe wpisał się w kanon literatury 
operowej. Któż nie kojarzy dźwię-
ków zaczarowanego instrumentu 
lub arii Królowej Nocy. Jest to bo-
wiem jedna z najbardziej rozpo-
znawalnych fragmentów oper. Te-
atr Wielki w Poznaniu 18, 19, 20 
czerwca prezentuje ten właśnie na 
swojej scenie. 

Premiera odbyła się w sezonie 
2016/2017 i od razu zyskała przy-
chylne głosy krytyków. „Czarodziej-
ski flet”, śpiewogra W. A. Mozarta, 
to kolaż rozmaitych gatunków, od 
najniższych po najwyższe i od ru-
baszności po patos. Usłyszeć można 
wspaniałych poznańskich solistów 
operowych: Tamino – Piotr Friebe, 
Pamina – Monika Mych-Nowicka, 
Sarastro – Rafał Korpik, Papageno 
– Jaromir Trafankowski, Królowa 
Nocy – Aleksandra Olczyk, Papage-
na – Maria Antkowiak, Monostatos 
– Marek Szymański.

Majowymi pokazami spektaklu 
dyrygować będzie maestro Grze-
gorz Wierus. Dyrygent od lat jest 

związany z Teatrem Wielkim w Po-
znaniu. 

Stale współpracuje z zespołem 
muzyki współczesnej Ensemble No-
stri Temporis z Kijowa. Prowadzi 
liczne warsztaty muzyczne i koncer-
ty popularyzatorskie, współpracu-
jąc m.in. z Fundacją ABC XXI Cała 
Polska czyta dzieciom, festiwalem 
Mała Warszawska Jesień oraz Insty-
tutem Adama Mickiewicza.

To widowisko zaspokoi wielu wi-
dzów. Wspaniała muzyka przenosi 
w klimat epoki. Realizacja, z ko-
lei przypominająca sen, analizuje 
współczesność. 

– Nie lekceważymy tradycji. Jest 
ona podstawą, ale to wcale nie zna-
czy, że w operze nie może się zdarzyć 
teatr naszych czasów – dodaje dy-
rektor Teatru Wielkiego w Poznaniu 
Renata Borowska-Juszczyńska. AP

Opera na miarę naszych czasów
Teatr Wielki w Poznaniu 18, 19 i 20 czerwca zaprezentuje spektakl „Czarodziejski fl et” 
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7 maja w kasie oraz na stronie in-
ternetowej Teatru Muzycznego 
w Poznaniu rozpoczęła się sprzedaż 
biletów na wrześniowe i październi-
kowe spektakle „Rodzinny Addam-
sów”. Będzie to pierwsza premie-
ra Teatru Muzycznego w sezonie 
2018/2019. 

Koprodukcja Teatru Muzycz-
nego w Poznaniu i Teatru Syrena 
w Warszawie to przebojowy musi-
cal, którego premiera nastąpiła na 
Broadwayu w 2010 r., przyciągając 
tłumy widzów. Pokazywany był tak-
że niemal w całej Europie i Ame-
ryce. Na scenie oglądamy historię 
upiornej rodzinki mieszkającej na 
bagnach w starym, wiktoriańskim 
zamku. Głównymi bohaterami opo-
wieści są Gomez i Morticia, których 
córka Wednesday, zwana księżnicz-
ką ciemności, dorasta i zakochuje 
się w uroczym chłopaku imieniem 
Lucas. Prosi ojca, aby zachował to 
w tajemnicy przed swoją ukochaną 
żoną. Wszystko zmieni się pewnego 
wieczoru, kiedy przy jednym stole 
spotkają się obie rodziny pochodzą-
ce z dwóch różnych światów.

Twórcą „Rodziny Addamsów” 
jest amerykański rysownik Charles 
Addams. Od lat 30. przygody upior-
nej rodzinki zaczęły się ukazywać 
w formie komiksu na łamach popu-
larnego amerykańskiego tygodni-

ka „The New Yorker”. Następnie, 
w latach 1964-1965, emitowano 
stworzony na jego podstawie serial 
telewizyjny, a w 1991 roku odbyła 
się premiera słynnego fi lmu „Ro-
dzina Addamsów”. W obsadzie 

znaleźli się m.in. Anjelica Huston, 
Raúl Juliá oraz Christina Ricci, dla 
której występ okazał się przepustką 
do hollywoodzkiej kariery. Obraz 
doczekał się również kontynuacji 
w 1993 r. oraz w 1998 r. jako „Ro-
dzina Addamsów: Zjazd rodzinny”.

Poznańsko-warszawską kopro-
dukcję wyreżyseruje Jacek Mikołaj-
czyk („Zakonnica w przebraniu”, 
„Nine”, „Czarownice z Eastwick”). 
Kierownictwo muzyczne spektaklu 
obejmą Piotr Deptuch i Tomasz 
Filipczak. Za choreografi ę odpo-
wiadać będzie Ewelina Adamska-
Porczyk, scenografi ę projektuje 

Grzegorz Policiński, a kostiumy 
Ilona Binarsch. Realizatorzy w tym 
składzie przygotowali polską pra-
premierę „Rodziny Addamsów” 
w 2015 roku w gliwickim Teatrze 
Muzycznym, a także polską pra-
premierę „Zakonnicy w przebra-
niu” (2016), będącą niesłabnącym 
przebojem poznańskiej sceny. 
Muzyka w „Rodzinie Addamsów” 
stanowi fuzję tradycji broadway-
owskiej i znakomitej stylistyki la-
tynoamerykańskiej. Największą 
sławę zyskały takie utwory jak: 
„Chcesz być Addamsem”, „W cał-
kiem nową stronę”, „Większego 

świra mam” czy „Zatańczmy jesz-
cze raz”, wszystkie w przekładzie 
Jacka Mikołajczyka. 

– Cieszę się, że wyprodukujemy 
ten musical razem z Teatrem Syre-
na. Jacek Mikołajczyk przyjął nasze 
zaproszenie do kolejnej współpra-
cy, która wcześniej zaowocowała 
świetnymi spektaklami „Zakonni-
ca w przebraniu” i „Nine”. Jestem 
przekonany, że publiczność – a przy 
tej koprodukcji można śmiało mó-
wić: polska publiczność – będzie 
zachwycona – mówi Przemysław 
Kieliszewski, dyrektor Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu. 

– Teatr Muzyczny w Poznaniu to 
dzisiaj czołówka musicalu w Polsce. 
Jestem zaszczycony, że jego dyrek-
tor zaprosił Teatr Syrenę i mnie do 
współprodukcji „Rodziny Addam-
sów”. W Poznaniu w ciągu dwóch 
sezonów wyreżyserowałem dwie 
premiery, mogę więc śmiało powie-
dzieć, że w ostatnich latach ten teatr 
był dla mnie artystycznym domem. 
Teraz, kiedy „przeprowadziłem się” 
do Syreny, mamy okazję połączyć 
pasje i siły. Jestem pewien, że oba 
zespoły – Teatru Muzycznego i Sy-
reny – stworzą dzięki temu zupełnie 
niezwykłą premierę – dodaje Jacek 
Mikołajczyk, dyrektor Teatru Syre-
na i reżyser „Rodziny Addamsów”. 
MF

„Rodzina Addamsów” w Teatrze Muzycznym

• Premiera: 22.09. godz. 19.00.
• Spektakle przedpremierowe: 
20-21.09. godz. 19.00.
• Spektakle: 23.09. godz. 17.00, 
26.09. godz. 19.00, 27.09. 
godz. 11.00 i 19.00, 28.09. 
godz. 19.00, 29.09. godz. 15.00 
i 19.00, 30.09. godz. 17.00, 
3.10. godz. 19.00, 4.10. godz. 
11.00 i 19.00, 5.10. godz. 19.00, 
6.10. godz. 15.00 i 19.00.
• Bilety w cenie 20-120 zł do-
stępne są w kasie, na teatr-mu-
zyczny.poznan.pl, Bilety24.pl.

Terminy spektakli

„Rodzina Addam-
sów” to będzie 
pierwsza premiera 
nowego sezonu w 
Teatrze Muzycznym

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

„Czarodziejski fl et” 
to tytuł bardzo 
znany i lubiany
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Zespół Feel będzie gwiazdą XXV 
Kórnickich Spotkań z Biała Damą, 
które zaplanowano na 19 i 20 maja. 
Wystąpi w sobotę o godz. 22. 

Otwarcie imprezy nastąpi tego 
dnia w południe na Placu Niepod-
ległości. Tam też zaplanowano blok 
rekreacji, smaków i handlu. Od 
16.30 będą występy Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie, 
Zespołu Góralskiego Mali Wiyrcho-
wianie, gości z Ukrainy, spektakl 
taneczny „Biała Dama – Latino” 
(choreografi a Damian Wasiuta 

KOK) i występ zespołu Sen. Po kon-
cercie Feel odbędzie się show Ka-
sia Szubert feat. Visual Sensation. 
Electrica Laser Violin, a po nim dys-
koteka z Białą Damą. 

W niedzielę od 10 zaplanowano 
m.in. targ kwiatowy, blok rekreacji, 
smaków i handlu oraz kórnickich 
gwiazd kultury. Będzie rowerowe 
show Jonasza Pakulskiego, wystę-
py zespołów Niepoważni, Magno-
lie i Senioritki oraz Country Zenit. 
Koniec festynu nastąpi o godz. 19. 
Red

Kolejne dwie gwiazdy z pante-
onu polskich aktorów zagościły 
w Zamku Kórnickim 28 kwietnia 
i 5 maja.

Gościem 40. odsłony Krakow-
skiego Salonu Poezji była aktorka 
teatralna i fi lmowa, wokalistka Jo-
anna Trzepiecińska. Czytała ona 
poezję urodzonej na Prowencie Wi-
sławy Szymborskiej. Oprawę mu-
zyczną przygotowała altowiolistka 
Kinga Tarnowska.

Tydzień później obszerne frag-
menty poematu dygresyjnego Ju-

liusza Słowackiego „Beniowski” 
przeczytał z kunsztem aktor teatral-
ny i fi lmowy, dyrektor artystyczny 
Teatru Narodowego w Warszawie 
Jan Englert.

Oprawę muzyczną przygotował 
kwartet smyczkowy Orkiestry Te-
atru Muzycznego w Poznaniu. ŁG

Feel zagra w Kórniku Salon z gwiazdami

To był niezwykły wieczór w Auli 
Nova Akademii Muzycznej w Po-
znaniu – znakomici artyści, świet-
na muzyka i wyjątkowa atmosfera. 
Godne zakończenie rocznych ob-
chodów 90-lecia poznańskiej radio-
fonii, którego punktem kulminacyj-
nym było wykonanie kompozycji 
stworzonej na tę okazję przez po-
znańskiego kompozytora Macieja 
Fortunę. 

– Poznań od lat dwudziestych 
był kolebką jazzu i to się nie zmie-
niło przez następne dekady. Grali 
tutaj najwięksi jazzmani tacy jak 
Krzysztof Komeda, Jerzy Milian czy 
właśnie Jan „Ptaszyn” Wróblewski. 
Skomponowany utwór oraz towa-
rzysząca mu wizualizacja przenosi 
nas w różne zakątki historii zwią-
zane z poznańskim radiem, Pozna-
niem, jazzem i nie tylko. Wszystkie 
dekady historyczne są zaprezento-
wane subiektywnie, jednocześnie 
płynnie przechodzą jedna w drugą. 
Cały muzyczny spektakl jest hybry-
dą muzyczną – mówił przed koncer-
tem Maciej Fortuna, kompozytor. 

Studio pełne nagrań
Zanim jednak artyści wystąpili na 

scenie Auli Nova, spędzili ze sobą 
długie godziny w studiu nagrań 
Radia Poznań na tworzeniu tej wy-
jątkowej kompozycji muzycznej. 
Potem kolejno odbywały się próby 
i nagrania poszczególnych partii 
muzycznych z udziałem solistów 
i orkiestry. Ta część realizacji zaję-
ła niemal 300 godzin. Dzięki temu 
powstała płyta, którą w ramach pre-
zentu otrzymali zaproszeni na kon-
cert goście. Na płycie (tak jak i na 
scenie) wystąpili jako soliści znani 

ze scen całego świata: Jan „Pta-
szyn” Wróblewski, Krzesimir Dęb-
ski i Marek Biliński. Ten ostatni, 
podczas uroczystości uhonorowany 
został srebrnym medalem „Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis”. Warto 
przy tej okazji wspomnieć, że znany 
głównie ze swojej instrumentalnej 
muzyki elektronicznej muzyk wcze-
śniej występował w dwóch innych, 
założonych zresztą w Poznaniu ze-
społach rockowych: Heam i Bank. 

– O tym, że wszyscy panowie 
będą częścią widowiska „Radio, Po-
znań, Jazz” wiedzieliśmy od dawna, 
ale dopiero podczas jego trwania 
przekonaliśmy się, jaka przypadła 
im rola. Każdy z nich miał wpro-
wadzić do koncertu własną osobo-
wość oraz światową jakość i to się 
udało – improwizacje na saksofonie 
i skrzypcach zachwyciły zgroma-

dzonych w Auli Nova. Tym bardziej, 
że nie były to wcale krótkie występy 
– Jan „Ptaszyn” Wróblewski za-
prezentował dwa, wcale niekrótkie 
sety, Krzesimir Dębski pojawił się 
ze swoim instrumentem w dwóch 
różnych miejscach koncertu – pod-
sumował Arkadiusz Kozłowski, dy-
rektor programowy Radia Poznań.

Muzyczna uczta dla fanów
Poniedziałkowy koncert wzbudził 

ogromny aplauz publiczności. Arty-
ści otrzymali brawa na stojąco. 

– Utwór miał pokazać historię 
najstarszego radia w Wielkopolsce 
– Radia Poznań oraz podsumować 
najważniejsze wydarzenia ostat-
nich dziewięciu dekad i to się udało. 
Postawiłem przed Maciejem duże 
wyzwanie, któremu podołał łącząc 
echa historii radia, Poznania i jazzu 

– powiedział Filip Michał Rdesiń-
ski, prezes Radia Poznań. 

– Najbardziej zaskakująco wy-
padł epizod z Markiem Bilińskim 
w roli głównej – muzyka bliższa była 
ilustracyjnemu ambientowi, niż 
jego największym przebojom. Do-
datkowego klimatu dodawał fakt, 
że jego wbijające w fotel, inspirowa-
ne twórczością Vangelisa elektro-
niczne dźwięki, zestawione zostały 
z brzmieniem dwóch instrumentów 
dętych – puzonu i trąbki, po którą 
chwycił sam Maciej Fortuna – oce-
nia Marcin Żyski, kierownik mu-
zyczny Radia Poznań.

Już w kuluarach, tuż po premie-
rze „Radio, Poznań, Jazz” domino-
wały przede wszystkim opinie, że 
Maciej Fortuna przygotował intry-
gujący, wciągający przez cały czas 
trwania spektakl multimedialny, 

jakiego w historii Poznania jeszcze 
nie było. Kompozytorowi udało się 
znaleźć równowagę między jazzem, 
a muzyką fi lmową i rozrywkową, 
dzięki czemu każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Jazz-rockowy per-
kusista, pełen feelingu pianista, 
będące często w dialogu ze sobą 
sekcje smyczkowa i dęta (pochwa-
lone za swą grę przez ikonę jazzu 
Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego), 
do tego improwizacje znakomitych 
gości specjalnych i soliści na puzo-
nie, skrzypcach czy trąbce. Podczas 
spokojniejszych, melancholijnych 
fragmentów obejrzeć można było 
na ekranie archiwalne zdjęcia i fi lmy 
z czasów II Wojny Światowej, wyda-
rzeń Czerwca’56 czy Stanu Wojen-
nego (wszystko dzięki współpracy 
z Telewizją Polską). Innym razem 
orkiestra grała porywająco i ener-
getycznie, a widzowie dzięki wizu-
alizacjom wspominać mogli przed-
wojenny, pierwszy koncert jazzowy 
w Poznaniu (i zarazem w Polsce), 
czasy kolorowych neonów albo im-
prezy taneczne w Adrii. 

Płyta dla słuchaczy
Dla tych, którzy nie mieli szansy 

zobaczyć i posłuchać koncertu na 
żywo Radio Poznań przygotowało 
płytę CD „Radio, Poznań, Jazz” 
dzięki której posłuchać można mu-
zyki Macieja Fortuny w wersji stu-
dyjnej, nagranej oczywiście w stu-
diu im. Krzysztofa Komedy przy ul. 
Berwińskiego 5 w Poznaniu. Płytę 
z nagraniem można zdobyć na an-
tenie i facebooku do końca maja. 
Relację z koncertu można obejrzeć 
na radiopoznan.fm. Partnerem wy-
darzenia była Enea. AK

Radio Poznań ma już 91 lat!
„Radio, Poznań, Jazz” – niezwykły koncert odbył się 7 maja w Auli Nova z udziałem wyjątkowych artystów
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Gościli Joanna 
Trzepiecińska i Jan 
Englert

19 maja o godzinie 11 na boisku 
w Koninku (gm. Kórnik) zostanie 
posadzony „Dąb Niepodległości”. 
Okazją jest 100-lecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę oraz 
wygrana sołtysa wsi Jacka Schmidta 
w plebiscycie zorganizowanym przez 
„Nasz Głos Poznański” na „Najpo-
pularniejszego Sołtysa 2018”, nad 
którym patronat honorowy objął sta-
rosta poznański Jan Grabkowski. 

Uroczystego wkopania drzewka 
dokonają członek zarządu powiatu 
Zygmunt Jeżewski, radny powiatowy 
Zbigniew Tomaszewski, wicebur-
mistrz Kórnika Przemysław Pacholski 
oraz sołtys Koninka Jacek Schmidt. 

Pod „Dębem Niepodległości” 
zostanie zakopana metalowa skrzy-
nia, do której zostaną włożone listy, 
zdjęcia, pendrivy z przesłaniem 
w przyszłość od mieszkańców Ko-
ninka oraz instytucjami, fi rmami 
i osobami współpracującymi z na-
szym sołectwem. Red 

Dąb 
Niepodległości 
w Koninku
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Około 5000 osób uczestniczyło 
w najważniejszym polskim festiwa-
lu showcase’owym: Enea Spring 
Break, który odbył się w Poznaniu 
(19–21 kwietnia). Przez 3 dni w kil-
kunastu miejscach miasta wystąpiło 
ponad 150 zespołów, solistów i DJ-
ów reprezentujących najrozmaitsze 
gatunki. Dzięki wsparciu samorzą-
du województwa wielkopolskiego 
i na zaproszenie GOK „SEZAM” 
namiastkę festiwalu zobaczyć bę-
dzie można także w gminie Tarno-
wo Podgórne. Podczas specjalnego 
koncertu Enea Spring Break on Tour 
w Centrum Kultury Przeźmierowo 
zagrają zespoły Smash, Molk i Pepe.

Gros zespołów, które zapraszane 

są na Enea Spring Break, to wscho-
dzące gwiazdy sceny muzycznej. Na 
festiwalu w roli debiutantów grali 
m. in. Kortez, The Dumplings, Piotr 
Zioła, Krzysztof Zalewski, Bass 
Astral x Igo, Ted Nemeth czy Rosa-
lie. Niewykluczone, że Molk, Smash 
i Pepe. wkrótce także będą wypeł-
niać największe kluby. 

W Centrum Kultury Przeźmie-
rowo zagrają 18 maja o godz. 19. 
Wstęp na ten koncert jest wolny!

...taki tytuł nosić będzie wysta-
wa, której wernisaż odbędzie się 
w Galerii w Rotundzie, w Tarno-
wie Podgórnym, 22 maja. Zoba-
czyć będzie można prace Barto-
sza Kicińskiego i Przemysława 
Kolińskiego. Bartosz Kiciński to 
podróżnik, kucharz, muzyk, ab-
solwent Uniwersytetu Humani-
stycznospołecznego w Warszawie 
i artysta z pasji. Jego prace znaj-
dują się w zbiorach CK ZAMEK 
w Poznaniu i prywatnych w Belgii, 
Niemczech i w Polsce. Uprawia 
jako główną dziedzinę malarstwo 
i ceramikę artystyczną.

Przemysław Koliński to artysta 
plastyk i nauczyciel, a także mara-
tończyk. Jest absolwentem UAM 
i Politechniki Poznańskiej oraz lau-
reatem stypendium marszałka wiel-
kopolskiego w dziedzinie kultury. 

Jego prace znajdują się w zbiorach 
Politechniki Poznańskiej, Mu-
zeum Archeologicznego w Pozna-
niu i Muzeum – Zamku Górków 
w Szamotułach, a także zbiorach 
prywatnych w Belgii, Niemczech 
i w Polsce. Zajmuje się głównie ma-
larstwem, ale i grafi ką, i ceramiką 
artystyczną.

Wspólna wystawa obu autorów 
zachęci do refl eksji nad tym, co 
nas otacza, a czego często nie do-
strzegamy. Prezentowany cykl prac 
malarskich przedstawia fascynacje 
utopijnym życiem, przyrodą, ota-
czającą nas przestrzenią, bogac-
twem jej form i kolorów.

Oglądać ją będzie można 
w Galerii w Rotundzie od 22 maja 
do 19 czerwca. Początek wernisażu 
o godz. 19. Wstęp wolny.
Jarek Krawczyk

Spring Break: 
to nie koniec!

Jeszcze w zielone 
gramy...

PROMOCJA 

W ostatni weekend maja, odbędą się 
Dni Gminy Komorniki. Jak co roku 
na mieszkańców i ich gości czekać 
będzie wiele atrakcji, m. in.: kon-
cert zespołu Power Play, Kreatywne 
Laboratorium dla dzieci, Festyn Ro-
dzinny z okazji Dnia Dziecka oraz 
pokaz sztucznych ogni. 

Główną atrakcją tegorocznych 
Dni Gminy Komorniki będzie jed-
nak niedzielny występ Dody z ze-
społem Virgin. 

Jak co roku, świętowanie ko-
morniczanie i ich goście rozpoczną 
w piątek (25 maja) o godz. 18 kon-
certem inaugurującym „XIII Festi-
wal Muzyki Organowej i Kameral-
nej – Komorniki 2018”. Wystąpią 
Szymon Zawodny – saksofon i Pa-

tryk Podwojski – organy. Festiwal 
to okazja do wysłuchania utworów 
muzyki wielkich mistrzów. 

– W tegorocznej edycji festiwa-
lu chcemy Państwu zaproponować 
cztery koncerty festiwalowe w ko-
ściołach; w Komornikach pw. św. A. 
Apostoła, na osiedlu Kwiatowym 
w Poznaniu, w Plewiskach w kościele 
pw. św. Faustyny i w Wirach – mówi 
Antoni Pawlik, dyrektor organizacyj-
ny festiwalu. – Program koncertów 
jest bardzo interesujący i jestem prze-
konany, że spotka się z dużym zainte-
resowaniem wszystkich melomanów. 

Zapraszamy do Komornik od 25 
do 27 maja 2018 r. Szczegóły pro-
gramu Dni Gminy na stronie inter-
netowej www.komorniki.pl . PP

Doda gwiazdą Dni Komornik
Świętowanie rozpocznie się koncertem inaugurującym „XIII Festiwal Muzyki 

Organowej i Kameralnej – Komorniki 2018
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Główną atrak-
cją Dni Gminy 

Komorniki 
będzie koncert 
Dody z zespo-

łem Virgin. 

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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LOSIR zaprasza 
do korzystania z nowoczesnej hali 
sportowej w Luboniu, ul. Kołłątaja 2.

Kontakt w sprawie wynajmu Maciej Kędziora 512 498 927 lub 61 899 22 35
mkedziora@losir.eu lub losir@losir.eu . 

Dysponuje wolnymi miejscami w poniższych terminach: 
27 maja – niedziela – od 8 do 16
9 czerwca – sobota – od 8 do 22
10 czerwca – niedziela – od 8 do 22
17 czerwca – sobota – od 8 do 22

23 czerwca – sobota – od 8 do 22
24 czerwca – niedziela – od 8 do 22
30 czerwca – sobota – 8 do 22

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

Informuje, że w dniu 14 maja 2018 roku14 maja 2018 roku został wywieszony do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 
przy ul. Poznańskiej 115, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, WYKAZ WYKAZ nieruchomości gminnych, położonych w Lusówku, gm. w Lusówku, gm. 

Tarnowo PodgórneTarnowo Podgórne, które zostały przeznaczone do sprzedaży. 

Szczegółowe Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (061) 8959 261.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (teks jednolity Dz.U.2017.1875 ze zm.) niniejszym 
podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono 
wykaz nieruchomości położonej na terenie gminy, przeznaczonej do 
wydzierżawienia – bezprzetargowo – na wniosek , tj. cz. działki 54 i cz. działki 
55 o łącznej pow. 0,1430ha z obrębu Stęszew, ul. Laskowa –Dąbrowskiego.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.
pl oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8-197-
149, pokój nr 16.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

informuje, że 

dnia 15 czerwca 2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 
Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się trzeci przetarg ustny na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku nr 7 przy ul. Parkowej w m. 
Strykowo o pow. użytk. 38m2 wraz z udziałem w działce nr 47/27 o pow. 
0.2309ha wynoszącym 340860/15.313.584cz (380/17072cz.).Wyż. wym. 
nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW PO1S/00043794/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75.000,-zł, wadium w kwocie 
7.500,-zł. należy wpłacić na konto Urzędu do dnia 11 czerwca 2018r.

Cena wywoławcza nieruchomości w stosunku do drugiego przetargu została 
obniżona o 15.000,-zl 

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej 
www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie i w sołectwach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew 
pod nr tel. 61 /8197 149, pokój nr 16.

3 maja już po raz 20. na stadionie 
KCRiS Oaza Błonie w Kórniku zor-
ganizowany został wyścig kolarski 
o puchar burmistrza i po raz 49. od-
był się Wielki Festyn Rowerowy dla 
dzieci. Natomiast po raz pierwszy 
rozegrano międzywojewódzkie mi-
strzostwa młodzików w kolarstwie 
górskim. Organizatorem imprezy 
było stowarzyszenie UKS Jedynka 
Kórnik. 

W sumie na starcie stanęło ponad 
200 uczestników, w tym ponad 100 
młodych kolarzy z pięciu województw, 
którym sygnał do startu, wystrzałem 
z pistoletu, dał wiceburmistrz Kórni-
ka Przemysław Pacholski. 

Dla kórnickiej młodzieży były 
to niezwykle udane zawody, gdyż 
w trzech mistrzowskich wyścigach 
zawodnicy UKS Jedynka zdoby-
li dwa bardzo cenne medale. Na 
trzecim stopniu podium stanęła 
Marysia Hoffmann w wyścigu indy-
widualnym dziewcząt, a złoty rów-
nież ona wraz Mateuszem Przymu-
sińskim w sztafecie. Drugi zespół 
kórnickiego UKS też był bardzo 
bliski podium. Dwójka Julia Przy-
musińska i Wiktor Perz zajęli osta-
tecznie 5 miejsce, Emilia Jurga i Jan 
Szyszka 9, natomiast Dawid Wika-
Czarnowski i Dominika Jakubczak 
sklasyfi kowani zostali na pozycji 19. 
Bardzo bliski podium był również 

Mateusz Przymusiński, który do 4 
okrążenia jechał w ścisłej czołów-
ce, niestety drobny błąd kosztował 
go utratę kilku pozycji, których już 
nie udało się odrobić. Startowało 28 
najlepszych młodziczek 

i 60 młodzików z czterech woje-
wództw (wielkopolskiego, dolnoślą-
skiego, opolskiego i lubuskiego). 

Dużym sukcesem dla Kórnika 
zakończyły się również zmagania 
szkółek kolarskich, gdzie zarów-
no wśród chłopców jak i dziewcząt 
zwyciężyli zawodnicy UKS Mróz 
Jedynka. Wśród chłopców najlepszy 
okazał się Franek Mumot, a wśród 
dziewcząt Ada Wierzbińska. 

Bardzo wysoki poziom zaprezen-
towały również dzieci, startujące 
w Wielkim Festynie Rowerowy. Wy-
ścigi te, jak zawsze wzbudzały duże 
emocje, głównie wśród rodziców 
startujących dzieci. 

Zwycięscy otrzymali z rąk wice-
burmistrza Pacholskiego, radnej 
Rady Miasta i Gminy Krystyny Ja-
nickiej oraz Mateusza Taciaka pu-
chary, medale i nagrody. 

Rowerowy Kórnik
Dwa medale kórnickiej szkółki kolarskiej 
w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików 
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Pierwsza w tym sezonie 
wycieczka rowerowa organizo-
wana od lat przez burmistrza 

Stęszewa odbyła się 22 kwiet-
nia. Cykliści udali się nad jezio-
ro Lipno. W eskapadzie wzięło 

udział ponad 80 mieszkańców 
gminy. Mieli oni do pokonania 
ok. 10 km. JT

Pojechali nad jezioro Lipno

Zainaugurowano Grand Prix WPN

Głosowanie trwa!

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego w Jeziorach odbyła się 
inauguracja Grand Prix Wielkopol-
skiego Parku Narodowego – Nordic 
Walking Mosina 2018.

Grand Prix WPN jest to cykl 
imprez o charakterze rekreacyj-
no-sportowym, które odbywają się 
na terenie gmin Mosina, Stęszew, 
Puszczykowo i Komorniki (zrzeszo-
ne w ramach Aktywnej Trójki).
Red

Do 21 maja potrwa w gminie Tarno-
wo Podgórne głosowanie w drugiej 
edycji 2018 r. Budżetu Inicjatyw 
Społecznych. Do wyboru mieszkań-
cy mają 7 propozycji. Każdy pełno-
letni mieszkaniec gminy może od-
dać jeden głos na wybrany projekt. 
Karty w wersji papierowej są do-
stępne w Wydziale Obsługi Klienta 
Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym lub we fi lii urzędu w Prze-
źmierowie, można je także pobrać 

z gminnej strony internetowej www.
tarnowo-podgorne.pl. Osoby po-
siadające Kartę Mieszkańca mogą 
zagłosować on-line.

Na projekty realizowane w pierw-
szym półroczu tego roku oddano po-
nad 2,1 tys. głosów (głosowanie od-
bywało się w listopadzie ubiegłego 
roku). Wtedy najwięcej, bo aż 571, 
otrzymał pomysł Ireneusza Rembal-
skiego z Przeźmierowa: „Biesiada 
u sąsiada – program latino”. ARz
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W tym roku po raz pierwszy w ra-
mach imprezy, nad którą patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”, 
odbędzie się bieg na atestowanej 
10-kilometrowej trasie, która cie-
szy się ogromnym zainteresowa-
niem, co skłoniło organizatorów do 
zwiększenia limitu miejsc. 14 maja 
została uruchomiona dodatkowa re-
jestracja. Nadal można zapisać się 
także na półmaraton.

Dodatkowa pula na 10-kilome-
trową „Pogoń za Lwem” wynosi 
200 miejsc. Opłata startowa to 
75 zł, a w jej ramach zawodnicy 
otrzymają bogaty pakiet startowy. 
W przypadku półmaratonu opłata 
wynosi 90 zł. Zapisy odbywają się 
na stronie www.bieglwa.pl.

Pobiegną czołowi długodystansowcy 
Marcin Chabowski to główny 

faworyt biegu półmaratońskiego. 
Pochodzący z Wejherowa biegacz 
ma już na swoim koncie zwycięstwo 
w tarnowskiej imprezie – w 2016 r., 
kiedy pokonał kilku znakomitych 
afrykańskich zawodników. Marcin 
może pochwalić się rekordem życio-
wym na poziomie 1:02:26.

Wśród kobiet warto podkreślić 
start Aleksandry Lisowskiej, która 
kilka tygodni temu zachwyciła swo-
im maratońskim startem podczas 
Orlen Warsaw Marathon, w którym 
uzyskała czas 2:33:13, poprawiając 
swój rekord życiowy aż o 7 minut!

Duże emocje zapowiadają się na 
trasie 10 km, z którą zmierzy się 
najlepszy polski maratończyk Hen-
ryk Szost. Prawdą jest, że urodzo-
ny w Krynicy Zdrój zawodnik nie 
specjalizuje się w „dychach”, ale 
jego rekord życiowy w maratonie – 

2:07:39 oznacza, że nawet podczas 
królewskiego dystansu pokonuje 10 
km w niewiele ponad 30 minut!

Pełny skład elity Biegu Lwa zosta-
nie ogłoszony w ciągu najbliższych 
dwóch tygodni.

Warto przyspieszyć na fi niszu
Rywalizacja na całym dystansie 

to jedno, ale podczas półmaratonu 
w Tarnowie Podgórnym rozgrywana 
jest dodatkowa konkurencja – Setka 
Stihl. Trzech najszybszych zawodni-
ków i trzy najszybsze zawodniczki 
na ostatnich 100 metrach otrzymają 
pamiątkowe statuetki i nagrody. 

Skoro już o stumetrowcach 
mowa, czas na informację o tego-
rocznej nowości. Jedną z atrakcji 

Biegu Lwa będzie pokazowy bieg na 
100 metrów – Sprint Novol, w któ-
rym wezmą udział czołowi polscy 
sprinterzy. Każdy zainteresowany 
będzie mógł porozmawiać z zawod-
nikami, otrzymać autograf i dowie-
dzieć się, jak oni to robią, że tak 
szybko biegają. Rywalizacja na 100 
metrów będzie możliwa dzięki loka-
lizacji mety biegu na tartanowym 
stadionie Tarnovii.

Pozostałe konkurencje
Bieg Lwa to nie tylko półmaraton 

i bieg na 10 km, ale także zawody 
dla dzieci i młodzieży (Bieg Lwią-
tek), Sztafety Pokoleń na dystansie 
3x400 m, Sztafety Szkolne i Firmo-
we (obie na trasie półmaratońskiej).

Koncert i inne atrakcje
Bieg Lwa to także okazja do ura-

czenia uszu muzyką. Na scenie zlo-
kalizowanej w okolicy mety biegu 
zagrają DJ-e z zespołu Brodacze Live 
Act. 3 czerwca w Tarnowie Podgór-
nym będzie się jednak działo znacz-
nie więcej – w specjalnej strefi e Expo 
zlokalizowanych będzie ponad 40 
stref aktywności – dla całych rodzin. 
Warto zaplanować czas na obejrze-
nie rywalizacji drwali w ramach Lio-
n’s Trophy, czy przejażdżkę quadem 
marki Polaris. To jeszcze nie wszyst-
ko. Smakosze zagranicznych kuch-
ni będą mogli posmakować potraw 
z najróżniejszych zakątków świata, 
bowiem w ramach Biegu Lwa odbę-
dzie się Zlot Food Trucków. 

We wszystkich konkurencjach 
w ramach Biegu Lwa organizatorzy 
spodziewają się ponad 3500 zawod-
ników. Wydarzenie jest współfi -
nansowane przez gminę Tarnowo 
Podgórne. Patronat sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”.

Więcej informacji o imprezie 
znajduje się na stronie www.bie-
glwa.pl oraz na ofi cjalnym profi lu 
Biegu Lwa na Facebooku. 

Warto także wspomnieć, że 9 
czerwca w Lusowie odbędzie się 
Triathlon Lwa. Zawodnicy będą ry-
walizować na dystansach 1/4 i 1/8 
IM, w sztafetach oraz w aquathlo-
nie. Strona Triathlonu Lwa: www.
triathlonlwa.pl. 
Justyna Grzywaczewska

Bieg Lwa coraz bliżej!
Niespełna trzy tygodnie pozostały do siódmej edycji Biegu Lwa w Tarnowie 

Podgórnym (zawody są zaplanowane na 3 czerwca) 
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Start Rozalińskiej 13-tki, czyli bie-
gu na dystansie 13 km prowadzące-
go malowniczą trasą wokół Jeziora 
Lusowskiego, już 19 maja o godz. 
10 na osiedlu Rozalin w Lusówku 
(gmina Tarnowo Podgórne). Im-
preza, nad którą patronat sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”, to również 
doskonała okazja do spędzenia wio-
sennego przedpołudnia w rodzin-
nej, sportowej atmosferze.

W tym roku Rozalińska 13-tka 
odbędzie się już po raz czwarty. 
Pętla wokół Jeziora Lusowskiego 
uznawana jest za jedną z najpięk-
niejszych tras biegowych w Wielko-
polsce. Imprezie towarzyszyć będą 
liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. 
Na uczestników czeka także wiele 
atrakcyjnych nagród. Organizato-
rzy przewidują również biegi dla 
najmłodszych w kilku kategoriach 
wiekowych. Patronem Rozalińskiej 
Junior jest WUEF Club. 

– Każda kolejna edycja Rozaliń-

skiej 13-tki cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem – mówi 
Tomasz Ostajewski, przedstawiciel 
fi rmy Novum Plus, głównego orga-
nizatora wydarzenia. 

– Zapraszamy serdecznie na nasze 
lokalne święto biegania i rodzinnego 
wypoczynku – dodaje. Patronat ho-
norowy nad imprezą objął wójt Tar-
nowa Podgórnego Tadeusz Czajka.

W związku z organizacją bie-
gu 19 maja, w godz. 10.00–12.30, 
część dróg w Lusówku i Otowie oraz 
ścieżka wokół Jeziora Lusowskiego 
będą zamknięte dla ruchu kołowe-
go. Szczegółowe informacje oraz 
mapka biegu dostępne są na stronie 
internetowej wydarzenia: rozalin-
ska13.pl. 
GTP

Rozalińska 13 już w sobotę

8:30–17:30 Expo Lwa
9:15 Biegi Lwiątek
10:30–16:00 Lion’s Trophy
12:05 Bieg Niepełnosprawnych 
Tarson
12:10 Sztafeta Pokoleń
12:45 Sprint Novol – Pokazo-
wy Bieg Na 100 M
13:10 Dekoracje Biegu Lwiątek 
I Sztafety Pokoleń
13:25 Występ Mażoretek
13:35 Rozgrzewka Z Tarnow-
skimi Termami
14:00 Start Pogoni Za Lwem
14:20 Start Półmaratonu
14:30 Koncert Brodacze Live 
Act
16:30 Dekoracje I Nagrody Dla 
Kibiców
17:30 Zakończenie Biegu Lwa

Harmonogram

NASZ PATRONAT

NASZ PATRONAT

NASZ PATRONAT
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Zawody, nad którymi patronat od 
pierwszej edycji sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”, odbędą się 27 
maja. Bieg główny na 10 km wystar-
tuje o 12.00. Trzy minuty później 
zaplanowany jest wymarsz zawod-
ników nordic walking na 7,5 km. 
Limit uczestników w biegu głów-
nym wynosi 600 biegaczy (zostało 
65 wolnych miejsc), limit w marszu 
nordic walking – 150 (zostało kilka 
wolnych pakietów). Wydarzenie 
rozpoczną biegi dziecięce od 10:00 
do 11:40, na dystansach od 200 do 
1000 m. Dzieci zapisujemy na biegi 
w dniu wydarzenia.

Trasy wszystkich konkurencji 
przebiegają po duktach leśnych. 
Start i meta usytuowane są w Dą-
brówce przy ul. Parkowej (w lesie).
Trasa biegu oznakowana jest na 
stałe, a trasa marszu już wkrótce 
zostanie wytyczona, co z pewnością 
ułatwi treningi przed startem.

Zwycięzcy co roku sadzą drzew-
ka. Ubiegłoroczna edycja nawiązy-
wała do 1050-lecia chrztu Polski, 

tegoroczna – ma nawiązywać do 
100-lecia wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego. Do tej pory bieg ukoń-
czyło 2 647 biegaczek i biegaczy, 
815 amatorów nordic walking i ok. 
2 tys. dzieci. Warto pospieszyć się 
z decyzją o uczestnictwie.

Strona wydarzenia: www.korona-
dabrowki.pl.Organizatorem tej naj-
większej biegowej imprezy w gminie 

Dopiewo jest miejscowy GOSiR. 
Dopiewo.pl jest jednym z patronów 
medialnych „Biegu”.

O Koronę Dąbrówki
Zostały ostatnie pakiety na ósmą edycję 

„Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki”. Warto pospieszyć się 
z decyzją o uczestnictwie 
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Marta 
Smelka 
kontakt@naszglospoznanski.pl

W Biegu Unijnym, który odbył się 1 
maja w Przeźmierowie, wystartowa-
ło ok. 250 osób. W kategorii kobiet 
zwyciężyła Katarzyna Kołaczkow-
ska-Szcześniak (Sklep Biegacza 
Poznań Polonez). 10-kilometrową 
trasę pokonała w 41 min. 12.486 
sek. Na podium stanęły też Karoli-
na Chabros (Sklep Biegacza) i Ewa 
Kaczmarek (For Run Team).Wśród 
mężczyzn wygrał Paweł Tarasiuk 
(33 min. 49.222 s.). Drugi był Piotr 
Tomczyk, a trzeci Przemysław For-
nalik (Lwówek). Wyniki są na stro-
nie www.czasnachip.pl 

Podziękowania organizatorzy kie-
rują do wolontariuszy z SP w Prze-
źmierowie, a także Straży Pożarnej 
i Gminnej z Tarnowa Podgórnego, 
policji oraz kibicom, a także spon-
sorom i wszystkim, którzy pomo-
gli w organizacji wydarzenia. Bieg 
Unijny był współfi nansowany przez 
Gminę Tarnowo Podgórne. GTP

Unijne bieganie 
w Przeźmierowie

Była to piąta edycja 
10-kilometrowego 
Biegu Unijnego

NASZ PATRONAT


