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Gwiazdy w StęszewieGwiazdy w Stęszewie STR. 10
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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!

DOPIEWO STANIE DOPIEWO STANIE 
SIĘ IBIZĄ SIĘ IBIZĄ 

DJ Adamus, z którym wywiad prezentujemy wewnątrz DJ Adamus, z którym wywiad prezentujemy wewnątrz 
numeru, będzie jedną z gwiazd Dni Dopiewa. Wystąpią numeru, będzie jedną z gwiazd Dni Dopiewa. Wystąpią 
także Ewelina Lisowska i IRA. Więcej natakże Ewelina Lisowska i IRA. Więcej na STR. 13STR. 13
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TEMAT NUMERU

W godzinach komunikacyjnego 
szczytu pociągi PKM kursować 
będą co 30 minut. Do 2021 roku jeź-
dzić będą na wszystkich dziewięciu 
trasach wychodzących i przycho-
dzących do Poznania. Sukcesywnie 
PKM uruchamiane będzie do tego 
czasu w kierunku: Gniezna, Wrze-
śni, Kościana, Wronek i Rogoźna. 

***
– Poznańska Kolej Metropolital-

na w promieniu ok. 50 km ma być 
alternatywą dla kierowców i pasaże-
rów samochodów osobowych – za-
znaczają zgodnie prezydent miasta 
Poznania Jacek Jaśkowiak oraz sta-
rosta poznański Jan Grabkowski. 

Przyjazdy i wyjazdy z Poznania na 
– z reguły wąskich i zakorkowanych 
drogach – stają się coraz bardziej 
uciążliwe: nie dość że kosztowne 
(rosnące ceny benzyny), to czaso-
chłonne. Na przykład, średni czas 
przejazdu samochodem w godzi-
nach porannego szczytu komunika-
cyjnego (6.30–8.30) na 30-kilome-
trowej trasie Poznań – Buk, to nieco 
ponad godzina, a pociągiem 25 
minut. Dla mieszkańców Palędzia, 
podróżujących do i z Poznania, ta 
różnica czasu na korzyść kolei pod-
miejskiej jest wręcz „szokująca”: 
samochodem jedzie się około 45-
50 minut, a pociągiem 14 minut! 
Także przejazd koleją z Nowego 
Tomyśla do Poznania i z powrotem 

w godzinach szczytu komunika-
cyjnego jest dwukrotnie szybszy 
niż samochodem, mimo, że te dwa 
miasta łączy autostrada A2, a także 
droga szybkiego ruchu (do Buku). 
Pociągiem jedzie się niecałe 50 mi-
nut, a samochodem nawet ponad 
półtorej godziny. Podobne, duże 
różnice w przejazdach widoczne są 
na innych trasach – do Stęszewa na-
wet trzykrotnie szybciej pociągiem 
(około 20 minut, samochodem po-
nad godzinę), do Czerwonaka dwu-
krotnie szybciej (pociągiem ok. 15 
minut, a samochodem ponad pół 
godziny). 

***
Nic dziwnego, że na wyremonto-

wanej trasie do Wągrowca, na której 
znajduje się stacja w Czerwonaku, 
a także na pozostałych, np. w Muro-
wanej Goślinie, czy Skokach prze-
jazdy pociągami podmiejskimi cie-
szą się dużą popularnością wśród 
mieszkańców tych podpoznańskich 
miejscowości. Widoczne jest to 
w ostatnich latach, kiedy na tej tra-
sie pociągi znacznie przyśpieszyły 
i obsługiwane są nowoczesnym ta-
borem. Podobnie zaczyna być na 
innych trasach kolejowych wokół 
Poznania, gdzie szlaki są moderni-
zowane, a stary tabor zastępowany 
nowymi składami. Obecnie moder-
nizowane są tory do Piły. Po zakoń-
czeniu prac w przyszłym roku i na 

tej trasie zaczną kursować – nawet 
z prędkością do 160 km na godz. – 
także pociągi PKM.

***
Wicemarszałek województwa 

wielkopolskiego Wojciech Janko-
wiak podpisał umowę o dofi nan-
sowanie projektu, dotyczącego za-
kupu taboru dla „aglomeracyjnych 
kolejowych przewozów pasażer-
skich na obszarze Poznańskiej Ko-
lei Metropolitalnej”. Zakupionych 
zostanie pięć pojazdów pięcioczło-
nowych. Będą to składy przystoso-
wane do trakcji elektrycznej, wzbo-
gacające unowocześniany już tabor, 

obsługujące, m.in. trasę: Opalenica 
– Poznań – Września. Nowe pocią-
gi jeździć będą również na innych 
podmiejskich trasach, m.in. do Sza-
motuł i Wronek, czy po zakończeniu 
prac remontowych na wspomnianej 
linii: Poznań – Oborniki – Rogoźno.

***
Poznańska Kolej Metropolitalna, 

której pierwsza prezentacja odbyła 
się 25 maja na Dworcu Letnim w Po-
znaniu, jest przedsięwzięciem po-
wstającym etapami. Największym 
jednak jego sukcesem jest to, że 
uczestniczą w tym projekcie wszyst-
kie samorządy gminne aglomeracji 

poznańskiej. Przedsięwzięcie jest 
współfi nansowane przez samorząd 
województwa wielkopolskiego, mia-
sto Poznań, powiat poznański oraz 
powiaty i gminy położone wzdłuż 
dziewięciu linii kolejowych poznań-
skiego węzła kolejowego. 

***
Ważne jest, by w tak dużym 

przedsięwzięciu komunikacyjnym, 
jakim jest Poznańska Kolej Metro-
politalna, jeszcze bardziej zachęcać 
mieszkańców do korzystania z po-
ciągów podmiejskich; do przesiada-
nia się – jeśli przejazd jest dogodny 
– z samochodów do środków komu-
nikacji publicznej. Bardzo ważna 
jest też infrastruktura wokół tras 
kolejowych, przyjazne przystanki, 
stacje i dworce, z urządzonymi wo-
kół nich parkingami, tak by można 
bezpiecznie zostawić samochód 
i dalej pojechać pociągiem. Jeśli te 
wszystkie przedsięwzięcia wokół 
kolei podmiejskiej okażą się strza-
łem w „dziesiątkę”, to mieszkańcy 
z pewnością chętniej korzystać będą 
z komunikacji publicznej, choćby 
ze względu na wspomniane koszty 
i czas przejazdu.

PKM „złotym środkiem” na korki?
10 czerwca, z nowym, letnim rozkładem jazdy pociągów, rusza Poznańska Kolej Metropolitalna. 
Pierwsze składy pojadą na 4 trasach: z Poznania do Grodziska Wlkp., Nowego Tomyśla, Jarocina i Wągrowca
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Prezentacja Poznańskiej Kolei Metropolitalnej odbyła się 25 maja na 
Dworcu Letnim w Poznaniu. 
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Mecze piłki nożnej na gigantycz-
nym ekranie, turnieje piłkarskie dla 
dzieci, otwarty pawilon do jazdy na 
rolkach, kino letnie, międzynaro-
dowa kuchnia oraz warsztaty dla 
całych rodzin – to wszystko będzie 
czekać na poznaniaków w Strefi e 
Kibica, która powstanie na Między-
narodowych Targach Poznańskich.

Na zorganizowanie strefy, któ-
ra pomieści jednorazowo nawet 6 
tysięcy kibiców, zgodzili się rad-
ni podczas niedawnej sesji Rady 
Miasta Poznania. Mundial będzie 
można wspólnie oglądać w samym 
centrum miasta. Mecze wyświetla-
ne będą na gigantycznym telebi-
mie o powierzchni 112 m kw. – to 
więcej, niż miał ekran, który stanął 
w Warszawie pod Pałacem Kultury 
podczas Euro 2012. Kibice będą 
mogli skorzystać ze strefy gastrono-
micznej, gdzie dostępne będą potra-
wy typowe dla krajów reprezentacji, 
które rywalizują na boisku. Można 
więc będzie posmakować kuchni 
francuskiej, meksykańskiej czy ja-
pońskiej. Na terenie strefy stanie też 
sklepik kibica. 

– To najlepsza z możliwych lokali-
zacja, znakomicie wyposażona w nie-
zbędną infrastrukturę – podkreślał 
podczas sesji Łukasz Miadziołko, za-
stępca dyrektora POSiR-u. – Teren 
jest zamknięty, całkowicie bezpiecz-

ny, przystosowany do organizowania 
imprez masowych. 

Strefa Kibica będzie ściśle połą-
czona z organizowanym od kilku 
lat „Latem na targach”. Ruszy 14 
czerwca i będzie działała do 15 lip-
ca. Co ważne, będzie można z niej 
skorzystać nie tylko podczas me-
czów. Organizatorom zależy na 
tym, by miejsce żyło i przyciągało 
poznaniaków przez cały miesiąc. 

– Zależy nam na tym, by targi 
otwierały się na miasto – podkreślał 
podczas sesji Tomasz Lewandow-
ski, zastępca prezydenta Poznania. 
– Chodzi o to, by poznaniacy wie-
dzieli, że MTP to nie tylko zagro-
dzony teren biletowanych imprez, 
ale miejsce, które można bezpłatnie 
odwiedzać z całą rodziną. To nie-

zwykle ważny społeczny aspekt ca-
łego przedsięwzięcia. 

Po meczach na terenie strefy 
będzie więc działało kino letnie. 
W pobliżu telebimu stanie boisko 
– w dniach, w których nie będzie 
transmisji mundialu, młodzi pozna-
niacy będą mogli spróbować swoich 
sił w grze w piłkę nożną. Rozegrany 
zostanie turniej dla szkół podstawo-
wych o Puchar Prezydenta Pozna-
nia i turniej dla drużyn open o pu-
char prezesa MTP. 

Najbliższy strefi e kibica pawilon 
zostanie przystosowany dla rolka-
rzy. Przygotowano też zajęcia dla 
dzieci – tak, żeby rodzice mogli 
obejrzeć mecz, mając pewność, że 
ich pociechy są pod dobrą opieką. 
AW 

Projekt budowy ul. św. Wawrzyń-
ca na odcinku od ul. Żeromskiego 
i Niestachowskiej do ul. Kościelnej 
wszedł w kolejną fazę. Spółka Po-
znańskie Inwestycje Miejskie (PIM) 
rozpisała przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej dla tej 
inwestycji, której realizacja wpły-
nie na zmniejszenie ruchu na ul. 
Dąbrowskiego, ułatwi wyjazd z Je-
życ i przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa pieszych. prace bu-
dowlane rozpoczną się w przyszłym 
roku, a ulica będzie gotowa na ko-
niec listopada 2020 roku.

Projektowana ulica będzie miała 
długość około kilometra. Nowa św. 
Wawrzyńca będzie ulicą jednojez-
dniową, po jednym pasie w każdą 
stronę. Obok niej pojawi się również 
ścieżka rowerowa i chodnik. Wybu-
dowana zostanie kanalizacja desz-
czowa, zainstalowane oświetlenie, 
zmodernizowana zostanie sygnali-
zacja świetlna, powstaną przystanki 
autobusów miejskich.

– Ten odcinek drogi jest istotny 
nie tylko dla mieszkańców Jeżyc, 
jak i dla wszystkich poznaniaków. 
Zapewniam, że będziemy robili 
wszystko, by ten projekt był spraw-
nie i szybko zrealizowany – dekla-

rował w styczniu Jacek Jaśkowiak, 
prezydent miasta. Wszystko wska-
zuje na to, że tak się stanie.

Miasto zarezerwowało pieniądze 
na budowę ulicy w wieloletniej pro-
gnozie fi nansowej. Do inwestycji 
10 mln zł dołoży prywatny inwestor 
– Colian, który zamierza budować 
osiedle mieszkaniowe na pobliskich 
terenach po Goplanie.

Do wyłonionego w przetargu 
projektanta należeć będzie również 
uzyskanie wszystkich niezbę dnych 
opinii, uzgodnień  i decyzji dla bu-
dowy. Na przygotowanie projektu 
budowlanego wraz z kompletnym 
wnioskiem o uzyskanie zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej 
będzie miał maksymalnie 330 dni 
od momentu podpisania umowy

Potencjalni projektanci ul. św. 
Wawrzyńca mogli zgłaszać swoje 
oferty do 25 maja br. JŁ

Strefa Kibica powstanie na MTP Będzie nowa 
św. Wawrzyńca 

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

Św. Wawrzyńca bę-
dzie ulicą jednojez-
dniową( jeden pas 
w każdą stronę)
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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

Ofi cjalne uroczystości rozpoczę-
ła msza św. na dziedzińcu ofi cyny 
Szkoły Muzycznej, koncelebrowana 
przez ks. prałata Jana Stanisławskie-
go oraz proboszcza parafi i w Cera-
dzu Kościelnym Krzysztofa Boro-
wicza. Oprawę muzyczną zapewnili 
nauczyciele i uczniowie Samorządo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia. 

Po mszy Mażoretki przygotowa-
ne przez Gabrielę Drewniak mar-
szowo przeprowadziły gości przed 
wejście główne do pałacu. Tam go-
ści przywitał wójt Tadeusz Czajka. 
Zapewnił, że odnowiony obiekt – ze 
względu na obecność Samorządo-
wej Szkoły Muzycznej, Tarnowskie-
go Centrum Senioralnego i Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku – będzie 
miejscem integracji międzypoko-
leniowej. Wójt podziękował także 
mieszkańcom za zaufanie i społecz-
ne przyzwolenie na rewitalizację, 

a radnym za zrozumienie wartości 
i znaczenia tego obiektu nie tylko 
dla mieszkańców, ale i dla całego 
regionu. 

– Wierzę, że będzie to miejsce są-

siedzkich spotkań, wypoczynku dla 
nas i dla naszych gości – zapewniał. 

O randze tej uroczystości świad-
czyła również liczba osób przecina-
jących symboliczną wstęgę – byli 
to: wójt Tadeusz Czajka, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Wojciech 
Janczewski, wykonawca Wojciech 
Dota, nadzorujący inwestycję 
z ramienia Urzędu Gminy sekretarz 
Oskar Cierpiszewski i Juliusz Jerzy-
kiewicz oraz przyszli użytkownicy 
pałacu – dyrektor Monika Rutkow-
ska, dyrektor Samorządowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia Marzena Ło-
pińska, prezes UTW Irena Szew-
czyk, przewodniczący Gminnej 
Rady Seniorów Julian Kiełczewski 
i sołtys Jankowic Jan Nowak.

Dalsza część ofi cjalnych obcho-
dów odbywała się na Sali Koncer-
towej. Tu przemawiali goście – do-
brych słów nie szczędzili senator 
Piotr Florek i wicestarosta Tomasz 
Łubiński. O planach rozwijania 
oferty pałacu opowiadały dyrektor 
Monika Rutkowska i prezes UTW 
Irena Szewczyk, a dyrektor Samo-
rządowej Szkoły Muzycznej Marze-
na Łopińska zaprosiła gości w mu-
zyczną podróż, w którą zabrali nas 
jej uczniowie.

W tym czasie w parku trwała już 
radosna majówka. Atrakcji nie bra-
kowało: gigantyczne dmuchańce dla 
dzieci i dorosłych(!), gra terenowa 
i gry planszowe przygotowane przez 
Fundację Free Time, stoiska UTW, 
gminy, Szkoły Muzycznej i Koła 
Rękodzieła oraz punkt harcerskich 

animacji. Po stawie pływały łódki, 
a na dziedzińcu strażacy prezento-
wali swój sprzęt. Ktokolwiek poczuł 
się głodny, mógł posilić się w food 
truckach i pałacowej kawiarence. 

Tymczasem na scenie zagościła 
kultura w naszym najlepszym gmin-
nym wydaniu: Senioritki, Dziecięcy 
Zespół Pieśni i Tańca Ludowego 
Modraki, Koło Śpiewu im. F. No-
wowiejskiego, Teatr dla dzieci Te-
atRyle, uczniowie Samorządowej 
Szkoły Muzycznej, Zespół Pieśni 
i Tańca Lusowiacy oraz Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta – każdy występ 
spotykał się z dużym zaintereso-
waniem i uznaniem bardzo licznej 
publiczności. Równolegle spacery 
historyczne po pałacu prowadził 
historyk Mikołaj Klorek, a dendro-
logiczne po parku – dr Wanda Wój-
towicz. Można było wszędzie wejść, 
wszystko obejrzeć – dla tych, którzy 
pamiętali obiekt z przeszłości, były 
to chwile pełne wzruszeń!

Bogaty program wydarzeń oraz 
przepiękna majowa pogoda spra-
wiła, że wielu z przybyłych spędziło 
w Jankowicach całe popołudnie, aż 
do fi nalnego wieczornego poka-
zu video mappingu – na fasadzie 
budynku nowocześnie i bardzo 
efektownie przedstawiono historię 
i obecne przeznaczenie pałacu. Coś 
niesamowitego! 

Rewitalizacja pałacu została prze-
prowadzona w latach 2016–2018. 
Jej koszt – ponad 20 mln zł – został 
w całości pokryty z budżetu gminy 
Tarnowo Podgórne. ARz 

Pałacowe przestrzenie otwarte
W Jankowicach (gmina Tarnowo Podgórne) 13 maja spotkać można było jedynie uśmiechniętych 
i zadowolonych ludzi, którzy przyszli wspólnie otworzyć pałac i park po rewitalizacji
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WYDARZENIA

REKLAMA

Od co najmniej kilkunastu lat wi-
doczny jest trend suburbaniza-
cji, czyli migracji mieszkańców 
na obrzeża Poznania. Decyzjom 
o tym, aby wybrać niewielką miej-
scowość, blisko przyrody, sprzyja 
wiele czynników. Na popularności 
zyskują ościenne gminy, które wy-
różniają się dogodną lokalizacją 
względem tras szybkiego ruchu. 
Przykładowo Dąbrówka i Dopie-
wiec w gminie Dopiewo rozwijają 
się bardzo dynamicznie, w dużej 
mierze dzięki możliwości płynnego 
dojazdu. Miejscowości te mają do-
stęp do obwodnicy S11, autostrady 
A2 i kilku alternatywnych dróg do-
jazdowych do Poznania. Ponadto 
równie szybko rozwija się gminna, 
wewnętrzna infrastruktura drogo-
wa, dzięki której mieszkańcy mogą 
dojechać do swoich osiedli. W tym 
przypadku bardzo ważna jest współ-
praca deweloperów z samorządami 
gminnymi, pozwalająca na wspólne 
rozpoznanie potrzeb mieszkańców. 
Za przykład może tu posłużyć dewe-

loper Linea, od lat współpracujący 
z gminą Dopiewo przy powstawa-
niu wielu obiektów publicznych 
oraz właśnie drogowych. Aktualnie 
budowana tam droga wzdłuż torów, 
która połączy Dopiewiec z Dąbrów-
ką, znacznie poprawi komunikację 
i wyeliminuje konieczność przekra-
czania dwóch przejazdów kolejo-
wych. Dodatkowo, niezwłocznie po 
zakończeniu pierwszego odcinka, 
rozpocznie się budowa kolejnego 
fragmentu w stronę dworca PKP 
w pobliskim Palędziu.

Samorząd terytorialny gminy Do-
piewo konsekwentnie stawia więc 
na infrastrukturę drogową. A szyb-
ka komunikacja to jedno z kryteriów 
przy wyborze domu na przedmie-
ściach. Ponadto ważne jest przy-
gotowanie samego osiedla. Coraz 
częściej standardem są inwestycje 
o jednolitej, spójnej architekturze, 
z bezpiecznymi, wybrukowanymi 
alejkami wewnętrznymi, miejscami 
parkingowymi przy domach. 

– W przypadku naszych inwe-

stycji kompleksowość to standard. 
Dbamy o oświetlenie uliczne, ele-
menty małej architektury i zagospo-
darowanie części zielonych – mówi 
Adam Wędrychowicz z fi rmy Linea, 
która rozwija osiedla Osada Leśna 
oraz Leśna Polana w Dąbrówce oraz 
Dopiewcu. Na zadowolenie z życia 

wpływ ma też organizacja transpor-
tu publicznego. Gmina Dopiewo, 
wraz z osiedlami deweloperów, jest 
zaangażowana w projekt Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej, mający 
na celu jeszcze wzmocnić istniejące 
połączenia oraz dodać kolejne. Jest 
niemal pewne, że w najbliższych 

latach osiedla na terenach podmiej-
skich nadal będą cieszyć się tak du-
żym zainteresowaniem. Przygoto-
wanie kompleksowej infrastruktury 
i współpraca samorządu z dewelo-
perami, sprzyja takiemu trendowi. 
Oferta www.linea.com.pl.
Red

Wszystkie drogi prowadzą do domu…
Gmina Dopiewo jest jedną z najchętniej zamieszkiwanych w powiecie poznańskim z co najmniej 
kilku powodów. Nie brakuje tu terenów zielonych, idealnych do odpoczynku, powstają kolejne punkty 
handlowo-usługowe i bardzo dynamicznie rozwija się infrastruktura drogowa. Dzięki temu mieszkanie na 
przedmieściach jest interesującą alternatywą
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6 AKTUALNOŚCI

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

• Fabryka Mebli Biurowych 
MARO (prezes Roman Błaszak) za 
etyczne prowadzenie biznesu, efek-
tywne propagowanie wielkopolskiej 
jakości i działalność prospołeczną;

• Andrzej Jezierski, członek za-
rządu Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych Komorniki sp. z o.o. 
i dyrektor ds. transportu w spółce 
– za wzorowe organizowanie trans-
portu publicznego i poświęcenie 
przy utrzymywaniu porządku i dróg 
publicznych;

• Krystyna Olejniczak, przewod-
nicząca Koła Gospodyń i wiceprezes 
Kółka Rolniczego w Komornikach – 
za efektywne przewodzenie paniom 
z Koła Gospodyń w Komornikach 
oraz podtrzymywanie i pielęgnowa-
nie tradycji kuchni wielkopolskiej; 

• Roman Króliński – prezes UKS 
Grunwald Plewiska – za wielolet-
nią pracę trenerską i wychowawczą 
z młodymi zapaśnikami oraz 12-let-
nie prezesowanie UKS Grunwald. 

Uhonorowany został także wójt 
Komornik Jan Broda, co było dla 
niego wielką niespodzianką. Otrzy-
mał on statuetkę „Super Bene Meri-
tus”. Został też uhonorowany przez 
Towarzystwo im. H. Cegielskiego 
i UAM, które w uznaniu zasług 
Pro Publico Bono przyznały gmi-
nie Komorniki statuetkę Hipolita 
Cegielskiego „Wzorca patriotyzmu 
i pracy wszelakiej” za krzewienie 
idei pracy organicznej, budowanie 
trwałej jakości polskiej samorząd-
ności, promowanie walorów histo-
rycznych i współczesnych w oparciu 
o wartości patriotyzmu i postawy 
obywatelskie. Przewodniczący Rady 
Gminy Marian Adamski otrzymał 
natomiast Srebrny Medal „Labor 
Omnia Vincit” („Praca Wszystko 
Zwycięża”) za krzewienie idei pra-
cy organicznej. Statuetkę i medal 
wręczyli dr Marian Król, prezydent 
THC oraz członkowie jego zarządu 
Dominik Górny i Sławomir Lechna, 
red. nacz. „Naszego Głosu Poznań-
skiego”. Przewodniczący Marian 
Adamski otrzymał także wyróżnie-

nie „Dobry Człowiek”, które wrę-
czył artysta – rzeźbiarz Kazimierz 
Rafalik. 

W sobotę natomiast, podczas 
uroczystej sesji rady gminy, radni 
podjęli uchwałę w sprawie nadania 
rondu w Komornikach imienia Bi-
skupa Jordana. 

– W roku 2018 obchodzimy rocz-
nicę 1050-lecia biskupstwa poznań-
skiego, którego pierwszym bisku-
pem był biskup Jordan. Wydarzenie 
to miało wielkie znaczenie dla ro-
dzącego się państwa polskiego. Jak 
wiadomo parafi a komornicka na-
leżała w przeszłości do posiadłości 
biskupstwa poznańskiego. Stąd dla 
upamiętnienia tej rocznicy podjęto 

decyzję, by nowo wybudowanemu 
rondu na skrzyżowaniu ulic Żabi-
kowskiej, Komornickiej w Komorni-
kach nadać nazwę „Rondo Biskupa 
Jordana” – napisano w uzasadnie-
niu. 

Wypełniając przyjęte w 2016 roku 
przez radę stanowisko, w celu upa-
miętnienia 1050. rocznicy chrztu 
Polski, radni nazwali także drogę 
dochodzącą do ronda, nadając jej 
imię Mieszka I i Dobrawy. 

Uroczysta sesja odbyła się w sie-
dzibie fi rmy NOVOL, która w tym 
roku obchodzi jubileusz 40-lecia. 

Jak co roku na mieszkańców i go-
ści czekało wiele atrakcji, w tym wy-
stęp Dody z zespołem Virgin. Red 

Cykl wydarzeń rozpoczął piątkowy 
koncert inaugurujący XIII Festiwal 
Muzyki Organowej i Kameralnej 
w komornickim kościele pw. św. 
Andrzeja Apostoła. Tego dnia wójt 
Jan Broda po raz czternasty wręczył 
statuetki „Bene Meritus” – wyróż-
nienia dla osób szczególnie zasłużo-
nych dla rozwoju i promocji gminy. 
Tradycyjnie nastąpiło to podczas 
Spotkania Przyjaciół Gminy Ko-

morniki. Gala skupiała grono za-
cnych gości.Kulminacyjnym punk-
tem ofi cjalnej części uroczystości 
było wręczenie nagród wójta „Bene 
Meritus”. Tegorocznymi laureatami 
wyróżnień zostali: 

• Barbara i Tomasz Sadowscy, za-
łożyciele Stowarzyszenia Barka, za 
skuteczne propagowanie ekonomii 
społecznej i za pomoc „zapomnia-
nym i niechcianym”; 

Dobrze zasłużeni dla Komornik!
W miniony weekend odbyły się XXV Dni Gminy Komorniki. Atrakcji nie brakowało, a zwieńczeniem był 
koncert Dody z zespołem Virgin 
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Przed nami najcieplejsze miesiące 
roku, a wraz z nimi szereg okazji do 
wspólnych „spotkań pod chmurką”. 
Korzystając z dobrej pogody, Radio 
Poznań zachęca mieszkańców Po-
znania do odwiedzin radiowego 
namiotu. Na miejscu znajdziecie 
Państwo szereg atrakcji, w tym ra-
diową fotobudkę, punkty malowa-
nia twarzy, strefę kolorowanek czy 
wygodne pufy i leżaki. Obserwujcie 
zatem działania poznańskiej rozgło-
śni. Wiemy, że w kolejnych dniach 
radiowcy pojawią się między innymi 
na różnych festynach i Dniu Dziec-
ka przy Inea Stadionie. DM 

Strefa Wypoczynkowa Radia 
Poznań już zaprasza

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

Informuje, że w dniu 24 maja 2018 roku24 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 – WYKAZWYKAZ nieruchomości gminnej, położonej w Przeźmierowie, gm.  w Przeźmierowie, gm. 

Tarnowo PodgórneTarnowo Podgórne, która została przeznaczona do sprzedaży. 

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

Wójt Jan Broda i przewodniczący Marian Adamski zostali uhonorowa-
ni przez THC. 

Laureci wyróżnień „Bene Meritus” z wójtem Janem Brodą.
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Ponad 15 milionów złotych wyda 
powiat poznański na budowę dwóch 
niezwykle ważnych ścieżek rowe-
rowych. Łącznie dla rowerzystów 
oddanych zostanie 12 kilometrów 
bezpiecznych, szerokich i oświetlo-
nych tras na odcinkach: Poznań-
Tulce-Gowarzewo oraz Kociałkowa 
Górka-Pobiedziska. 

Jan Grabkowski, starosta po-
znański i Marek Woźniak, marsza-
łek województwa wielkopolskiego, 
podpisali właśnie umowę na dofi -
nansowanie budowy ścieżek. 

– To następne zadanie, stanowiące 
istotny element polityki transporto-
wej nie tylko naszego powiatu, ale 
całej metropolii – mówi Jan Grabkow-
ski, starosta poznański. – Budujemy 
kolejne, bezpieczne trasy dla rowe-
rzystów, którzy będą mogli przy po-
wstających węzłach przesiadkowych 
skorzystać z transportu publicznego. 

7,4 km ścieżki rowerowej od 
granicy Poznania (Szczepankowo) 
przez Tulce do Gowarzewa (ul. Cze-
reśniowa) będzie kosztować 8 mln 
zł, z czego 6 mln zł stanowi dofi nan-
sowanie unijne. W ramach zadania 
powstaną przejścia dla pieszych 

z azylami bezpieczeństwa, oświetle-
nie energooszczędne oraz udogod-
nienia dla niepełnosprawnych.

Z kolei budowa 5,1 km trasy ro-
werowej od Pobiedzisk przez Ka-
palicę do Kociałkowej Górki ma 

kosztować 7,4 mln zł, z czego dofi -
nansowanie wynosi 3,3 mln zł. 

Pozostałe koszty na budowę tras, 
które mają powstać do końca przy-
szłego roku, pokryje z budżetu po-
wiat poznański. 

– Oba zadania są bardzo ważne 
dla całej aglomeracji i doskonale 
wpisują się w politykę ekologiczną 
ograniczającą smog. Budowa całej 
sieci rowerowej to zadanie na lata, 
dlatego w perspektywie budżetu 

unijnego tak ważne jest zabezpie-
czenie środków na te zadania – pod-
kreślał Marek Woźniak. 

W podpisaniu umowy wziął 
udział także Tomasz Łubiński, wice-
starosta poznański. KG

Starosta poznański podpisał umowę na dofi nansowanie budowy tras w gminach 
Pobiedziska i Kleszczewo o wartości 15 milionów złotych 

Podczas majowej sesji radni po-
wiatu poznańskiego po raz ostatni 
w tej kadencji udzielili absolutorium 
zarządowi powiatu poznańskiego 
z wykonania budżetu za rok 2017. 
Samorządowcy, głosując za udzie-
leniem absolutorium, nie mieli wąt-
pliwości.

W 2017 r. dochody powiatu wy-
niosły ponad 289 mln zł, a wydatki 
nieco ponad 288 mln zł. W ubie-
głym roku powiat musiał oddać też 
do budżetu centralnego aż 25 mln zł 
tzw. podatku janosikowego. 

– Każdego roku wyznaczamy so-
bie ambitne plany i każdego roku 
możemy, dzięki temu, że nasz bu-
dżet stale się powiększa, realizować 
ciekawe i bardzo potrzebne projekty 
dla mieszkańców. I to zarówno w za-
kresie edukacji, zdrowia, komuni-

kacji, jak i polityki społecznej, po-
prawy bezpieczeństwa czy ochrony 
zabytków – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański. 

W minionym roku udało się wy-
remontować i przebudować łącznie 
aż 31 kilometrów dróg. Zakończono 
nie tylko kompleksową moderni-
zację ulicy Grunwaldzkiej w Plewi-
skach, czy ul. Poznańskiej w Skó-
rzewie, ale wybudowano ścieżki 
rowerowe, zamontowano nowocze-
sne sygnalizacje świetlne, tzw. kocie 
oczka np. w Kicinie i ułożono pięć 
kilometrów nakładek bitumicznych. 
Z kolei most na rzece Wirynce zy-
skał nową konstrukcję i chodniki. 

– W ubiegłym roku dzięki unij-
nym środkom rozpoczęliśmy 
największą inwestycję drogową 
w powiecie – przebudowę siedmio-

kilometrowej drogi z Kleszczewa do 
Zalasewa – mówi Jan Grabkowski.

W minionym roku powiat zainwe-
stował ponad 50 mln zł, dzięki cze-
mu przeprowadzono kolejne remon-
ty, rozbudowy szkół, w tym Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Swarzę-
dzu. Finansowaliśmy zajęcia poza-
lekcyjne, projekty edukacyjne. Jak co 
roku, dla najlepszych uczniów ufun-
dowane zostały stypendia naukowe. 

Ale to nie wszystko. Kolejne 15,4 
mln zł przeznaczono na tak zwaną 
edukacyjną opiekę wychowawczą, 
czyli między innymi poradnie peda-
gogiczno-psychologiczne, internaty, 
bursy, specjalne ośrodki szkolno-wy-
chowawcze.

– Subwencja z budżetu pań-
stwa na oświatę nie pokrywa nawet 
kosztów wynagrodzeń dla naszych 
nauczycieli. Dlatego od lat nie 
szczędzimy pieniędzy na edukację – 
mówi starosta poznański. 

Rehabilitacja zawodowa, działal-
ność Powiatowego Urzędu Pracy 
i Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie czy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Lisówkach – to tylko nie-
które przykłady prowadzonej przez 
powiat bardzo aktywnej polityki 
społecznej. W ubiegłym roku spra-

wy społeczne pochłonęły 9,5 mln 
zł. Z kolei na placówki opiekuńczo-
wychowawcze i rodziny zastępcze 
wydano 15,2 mln zł. 

– Dbamy też o zdrowie naszych 
mieszkańców i każdego roku ofe-
rujemy im różnorodne programy 
z zakresu profi laktyki zdrowot-
nej, w tym bezpłatne i dobrowolne 
szczepienia. Na ochronę zdrowia 
wydaliśmy 15 milionów złotych – 
dodaje J. Grabkowski. 

Poprawa bezpieczeństwa i ochro-
na przeciwpożarowa kosztowała po-
wiat 3,7 mln zł.

– Mimo że nie jest to zadanie 
własne naszego samorządu, co 
roku dofi nansowujemy budowy ko-
misariatów, zakup nowych aut dla 
policji czy nowoczesnego sprzętu – 
wyjaśnia Jan Grabkowski. KG

Rozpoczęła się budowa bloku ope-
racyjnego szpitala w Puszczyko-
wie. Ta kluczowa inwestycja, której 
koszt wyniesie prawie 21 mln zł, 
podniesie jakość opieki nad pa-
cjentami i sprawi, że puszczykow-
ska lecznica znajdzie się w ścisłej 
czołówce najnowocześniejszych 
szpitali w Wielkopolsce. Kamień 
węgielny pod „nowe serce” dla 

szpitala wmurował w maju Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 
Blok składać się będzie z 5 super-
nowoczesnych sal operacyjnych 
oraz centralnej sterylizatorni. 
Budynek zaprojektowany jest 
z uwzględnieniem najnowszych 
standardów wymaganych od tego 
typu obiektów i pozwoli podnieść 
komfort pracy oraz leczenia. KK

Dobry rok dla powiatu – absolutorium dla zarządu

Rośnie serce szpitala 
w Puszczykowie
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nowe ścieżki rowerowe

Starosta Jan Grabkowski i marszałek Marek Woźniak tuż po podpisaniu umowy.

Poznań – Tulce – Gowarzewo
• koszt: 8 mln zł
• dofi nansowanie: 6 mln zł
• długość ścieżki: 7,4 km
•  szerokość ścieżki: 

od 1,5 do 3 m
•  przejścia dla pieszych z azyla-

mi bezpieczeństwa 
•  energooszczędne oświetlenie
•  udogodnienia dla niepełno-

sprawnych

Kociałkowa Górka – 
Pobiedziska
•  koszt: 7,4 mln zł
•  dofi nansowanie: 3, 3 mln zł.
•  długość ścieżki: 5,1 km
•  energooszczędne oświetlenie

Nowe ścieżki 
rowerowe

Co roku też rosną 
wydatki na oświatę, 
w tym na kształcenie 
zawodowe na naj-
wyższym poziomie
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Na wniosek burmistrza Mariana 
Szkudlarka podczas sesji Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, która odby-
ła się 22 maja, radni przyjęli uchwa-
łę wprowadzającą dla mieszkańców 
tej gminy kolejne zwolnienia z opłat 
za korzystanie ze Swarzędzkiej Ko-
munikacji Autobusowej. W myśl 
uchwały od 1 lipca 2018 roku wpro-
wadzone zostaną w strefi e I (teren 
gminy), bezpłatne przejazdy dla za-
mieszkałych na terenie gminy osób, 
które w podróżach aglomeracyjnych 
łączą przejazd Swarzędzką Komu-
nikacją Autobusową z publicznym 
transportem kolejowym. 

Proponowana zmiana stanowi 
kolejną zachętę dla mieszkańców 
gminy Swarzędz do rezygnacji 
z indywidualnego transportu samo-
chodowego. Rozwiązanie to – wraz 
z realizowanymi projektami budo-
wy węzłów przesiadkowych w Ko-
bylnicy, Swarzędzu, a wkrótce także 
w Paczkowie, zakupem nowocze-

snych niskoemisyjnych autobusów, 
zwiększeniem liczby połączeń auto-
busowych oraz rozwojem Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej – stano-
wi istotny element działań gminy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Ponadto, w związku z faktycznym 
obniżeniem wieku emerytalnego, dla 
niektórych grup pasażerów poniżej 
65 roku życia, wspomniana uchwa-
ła wprowadza darmowe przejazdy 
środami komunikacji publicznej or-

ganizowanej przez Swarzędz, dla za-
mieszkałych na terenie gminy osób 
w wieku powyżej 60 roku życia, które 
nabyły uprawnienia emerytalne. 

– Przypomnijmy, że pasażerowie 
komunikacji kolejowej to kolejna 
grupa naszych mieszkańców, któ-
ra w bieżącej kadencji samorządu 
uzyska prawo do bezpłatnych prze-
jazdów Swarzędzką Komunika-
cją Autobusową – mówi Mariusz 
Szrajbrowski, kierownik Wydziału 
Nadzoru Właścicielskiego i Trans-
portu UMiG w Swarzędzu. – Od 1 
stycznia 2017 roku bezpłatne ko-
rzystanie z usług Swarzędzkiej Ko-
munikacji Autobusowej przysługuje 
zamieszkałym na terenie naszej 
gminy uczniom do 24 roku życia 
oraz studentom. Rok dłużej, bo 
od 1 stycznia 2016 roku, z takiego 
uprawnienia korzystają dzieci oraz 
opiekunowie z rodzin wielodziet-
nych oraz osoby w wieku 65+. 
MS, MW

Swarzędz stawia 
na transport publiczny
Gmina wprowadziła kolejne zwolnienia z opłat za korzystanie 
ze Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej

Koncerty gwiazd 
na Dniach Swarzędza
22, 23 i 24 czerwca odbędą się Dni 
Swarzędza! Dla wszystkich: koncer-
ty gwiazd reprezentujących różne 
gatunki muzyczne, wesołe miastecz-
ko, bogata oferta gastronomiczna. 

Piątek – na początek żywiołowe 
występy zespołów: BOYS oraz Pięk-
ni i Młodzi. Oj, będzie prawdziwie 
gorąco! Wieczór będzie należał do 
muzyki klubowej. Imprezę rozpocz-
nie C-BOOL a potem atmosferę 
nocy podgrzeje Dj Tiddey, a na fi -
nisz Peran Van Dijk!

Sobota – ponownie fantastycz-
na muzyka! Jako pierwszy wystąpi 
Mrozu. Następnie – wielka gwiaz-
da Dni Swarzędza 2018, wybrana 
głosami mieszkańców – Agnieszka 
Chylińska, która swoją muzyką po-
trafi  zdumiewać i czarować! 

Wieczór zakończony zostanie, 

kolejny raz, klubowo – na scenie po-
jawi się DJ Cez Are Kane. 

Niedziela – propozycja będzie spor-
towo-muzyczna. Już o 18:00 na festi-
walowej scenie usłyszeć będzie można 

największe przeboje zespołu Enej. Po 
koncercie – zapraszamy na wspólne 
emocje piłkarskie w Strefi e Kibica. Na 
wielkich telebimach oglądać będzie-
my mecz grupowy mistrzostw świata 
w piłce nożnej Polska – Kolumbia.

Dni Swarzędza zakończy cha-
ryzmatyczna wokalistka – Kayah! 
WPR, OK

Kolejne zwolnienia z opłat wpro-
wadzono na wniosek burmistrza 
Swarzędza Mariana Szkudlarka. 

Wystąpią m.in.: 
Boys, Piękni i Młodzi, 
C-BOOL i Mrozu
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REKREACJA

REKLAMA

W podpoznańskim Skórzewie od 
ponad czterech lat funkcjonuje 
miejsce, gdzie można przyjemnie 
i smacznie spędzać rodzinnie czas. 
Mnogość atrakcji łączy się tam z do-
brą kuchnią i szeroką ofertą rozryw-
kowo – edukacyjną. To tu w czasie 
roku szkolnego przyjeżdżają wy-
cieczki ze szkół i przedszkoli, aby 
wziąć udział w warsztatach z ekspe-
rymentami chemiczno – fi zycznymi 
czy plastyczno – technicznymi np. 
budową mostu Leonarda da Vinci. 

To też najpopularniejsze w Pozna-
niu i okolicach miejsce na organiza-
cję urodzinek. Odpowiednio przygo-
towane scenariusze, ciekawe i ciągle 
uatrakcyjniane pakiety sprawiają 

mnóstwo frajdy i wywołują uśmiech 
na twarzach zarówno jubilatów jak 
i ich gości. Urodzinki te są o tyle wy-
jątkowe, że w ich czasie także rodzice 
mogą wspólnie usiąść przy jednym 
stole i poznać się lepiej czy omówić 
najbardziej gorące sprawy. Uczestni-
cy samej imprezki pod okiem anima-
torów bawią się, jedzą i uczestniczą 
w przygotowanych atrakcjach. Do-
piero na koniec biegną z masą waż-
nych opowieści do stolika rodziców, 
powiedzieć o wydarzeniach na plaży, 
w sali sportowej czy małpim gaju. 

Park Rozrywki Rodzinka, kolej-
ny raz organizuje także letnie pół-
kolonie! Pod okiem wychowawców 
w 10 tematycznych turnusach dzieci 

poznają nowych przyjaciół, odkryją 
nowe pasje bawiąc się na wszystkich 
atrakcjach Parku Rozrywki Rodzinka. 
Półkolonie Rodzinki tym różnią się od 
innych ofert, że pracujący rodzic ma 
pewność co do tego, że dziecko jest 

bezpieczne, najedzone (3 posiłki), jak 
i po całym dniu będzie na tyle zmęczo-
ne atrakcjami, że grzecznie pójdzie 
spać czekając na kolejny dzień. Ro-
dzinka może się pochwalić szeregiem 
standardów, które sprawiają, że war-

to właśnie tu zapisać swoje szczęście 
(m.in. ubezpieczenie, 3 posiłki, pełna 
zgodność z przepisami czy podział na 
grupy dla małych i dużych). 

W Rodzince jak co roku odbywa 
się także z okazji Dnia Ojca wspólne 
nocowanie. Pod namiotem na plaży. 
Tatusiowe mają okazję wziąć swoich 
synów i córki na pierwszą „surviva-
lową” przygodę. Specjalnie opraco-
wany scenariusz i czas do spędzenia 
wyłącznie z tatą, który może 100% 
swojej uwagi poświęcić dziecku – to 
chyba najlepszy prezent jaki można 
zrobić dziecku z okazji Dnia Ojca. 

Jeżeli nie byli jeszcze Państwo 
w Rodzince to może najwyższy czas, 
aby poznać to miejsce. Drugiego 

czerwca specjalnie dla Was Rodzinka 
robi dzień otwarty. A w programie ma-
lowanie buzi, zabawy na plaży i moc 
sportowych wyzwań. Tylko 2 czerwca 
będzie można uzyskać specjalną zniż-
kę na Rodzinkowe półkolonie. Więcej 
informacji na www.parkrodzinka.pl 
i profi lu FB www.facebook.com/Ro-
dzinkaParkRozrywki . Red

Lato z Rodzinką w Parku Rozrywki
Już 2 czerwca z okazji Dnia Dziecka Park Rozrywki ,,Rodzinka” odwiedzisz nie 

płacąc za wstęp! Mamy dla Czytelników 25 dwuosobowych zaproszeń na dowolny dzień!!!
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KONKURS

• Mamy dla Czytelników 25 
dwuosobowych zaproszeń na 
dowolny dzień – szukajcie na 
naszglospoznanski.pl!

Mamy bilety
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Już 10 czerwca z okazji Dnia 
Dziecka na stadionie KS Lipno, 
w godz. 14–18, zaplanowano pik-
nik rodzinny pt. „Wioska Sportu”. 
Będzie okazja do rozrywki w du-
chu sportowym z uwzględnieniem 
edukacji i rekreacji ruchowej. Każ-
dy, bez względu na wiek i kondycję 
fizyczną, będzie mógł sprawdzić 
się w sportowych zmaganiach na 
wesoło (bramka celnościowa, rzuty 
do kosza, piłka fartuchowa, me-
ga-klocki, gra „Piłkarski tor prze-
szkód”, ogródek ćwiczeń, żabie 
skoki, limbo, gąsienice, wyścigi 
„biedronek”). Ponadto: malowa-
nie twarzy, modelowanie balonów 
i wiele innych atrakcji.

23 czerwca natomiast na plaży 
jeziora Lipno odbędzie się „Stę-
szewska Noc Świętojańska”, która 
zakończy się koncertem Mariu-
sza Kalagi oraz pokazem lasero-
wym. Przewidziano też konkursy, 
warsztaty artystyczne i plastyczne, 
a także występy uczniów z gmin-
nych przedszkoli i szkół. Wokalne 

umiejętności zaprezentują rów-
nież uczniowie ze szkoły muzycz-
nej „Stara Roszarnia” oraz ogni-
ska muzycznego „Stęszewskie 
talenty”. Dla dzieci dostępne bę-
dzie miasteczko słowiańskie. 

30 czerwca odbędzie się „Święto 
Stęszewa”. Na uczestników czeka 
wiele atrakcji, a wśród nich występ 
kabaretowy Grzegorza Halamy, 
koncert Dawida Kwiatkowskiego 
oraz zespołu Enej.

Cykl imprez plenerowych w gmi-
nie zakończy coroczne Święto Plo-
nów, które odbędzie się 26 sierp-
nia. Uczestnicy dożynek będą 
mogli wysłuchać występów takich 
wykonawców jak: Gang Marce-
la, Ewelina Lisowska oraz Piękni 
i Młodzi. Red

Sport i muzyka
Gmina Stęszew przygotowała interesującą ofertę imprez 
plenerowych. Będą imprezy sportowe, koncerty gwiazd 
i występy kabaretów

Dawid Kwiatkowski wystąpi 
30 czerwca. 

Stęszewskie 
inwestycje
W gminie Stęszew trwają prace 
związane m.in. z remontami na-
wierzchni dróg, termomodernizacją 
budynków, budową kanalizacji oraz 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jeziorkach

Podjętych zostało wiele inwesty-
cji drogowych. Np. niedawno za-
kończyło się utwardzenie tłuczniem 
części ul. Dębina w Skrzynkach, 
trwa remont nawierzchni na ul. 
Topolowej i Mosińskiej w Trzeba-
wiu oraz ul. Skorupki w Stęszewie. 
Utwardzana jest też destruktem 
asfaltowym ul. Kwiatowa w Skrzyn-
kach. Zakończone zostało układa-
nie nawierzchni bitumicznej ul. Ślu-
sarskiej w Stęszewie. Skończył się 
też remont na ul. Wojciechowskiego 
i Pułaskiego w Stęszewie.

Rozpoczynają się też prace na 
ul. Zacisze w Dębienku. Podpisana 
została już umowa z wykonawcą na 
budowę odwodnienia.

Trwają kolejne etapy największej 
gminnej inwestycji – budowy bu-
dynku oświatowego w Jeziorkach 
oraz rozbudowa kanalizacji sanitar-
nej w Łodzi. 

Rozpoczęta została też termomo-
dernizacja wraz z kompleksowym 
remontem świetlicy wiejskiej w To-
micach. Red 

Największa 
inwestycja kosztuje 
ok. 10 mln zł
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Wystąpią m.in. Enej, 
Ewelina Lisowska 
i Dawid Kwiatkowski

Budynek oświatowy w Jeziorkach ma być gotowy na 1 września.
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JUBILEUSZ THC

– Zakładając Towarzystwo im. Hi-
polita Cegielskiego wiedziałem, że 
ten prekursor pracy organicznej 
w Wielkopolsce przyniesie nam 
szczęście. Tak też się stało. Dzia-
łamy już dwadzieścia lat! – mówi 
dr Marian Król, prezydent Towa-
rzystwa im. Hipolita Cegielskiego 
w Poznaniu. Słowa te świetnie wpi-
sują się w obchody 20-lecia tej sza-
cownej instytucji – wizytówki pracy 
organicznej w regionie. Ich inau-
gurację przeżyliśmy 26 maja w Sali 
Lubrańskiego Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Uroczystość zainaugurowało pre-
mierowe wykonanie pieśni „Labor 
Omnia Vincit” – hymnu 20-lecia To-
warzystwa im. Hipolita Cegielskiego. 
Aplauz za jego zaśpiewanie zdobył 
chór męski Arion CK Zamek. Następ-
nie wprowadzono sztandar organi-
zacyjny THC, co uczynił dr Szczepan 
Gawłowski, przewodniczący Komi-
tetu Fundacji Sztandaru przy asyście 
członków założycieli THC: Edmunda 
Dudzińskiego i Jerzego Szyło, prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej 
THC Krzysztofa Karonia oraz Marka 
Nowaka, opiekuna Klubu Szkół Hi-
polita Cegielskiego. Sztandar przejął 
dr Marian Król, prezydent THC, który 
przekazał go przedstawicielom mło-
dego pokolenia organiczników: Łuka-
szowi Dembskiemu, Filipowi Susiowi 
i Dominikowi Górnemu. 

Po uroczystym wbiciu gwoździ na 
drzewiec sztandaru, uczestnicy byli 

świadkami uhonorowania Towa-
rzystwa im. Hipolita Cegielskiego: 
odznaką honorową „Za Zasługi dla 
Województwa Wielkopolskiego”; 
Kombatanckim Certyfi katem Pamięci 
oraz medalem Deutsch-Polnische Ge-
prüfte Qualität – „Polsko-Niemiecka 
Najwyższa Jakość”. Uhonorował on 
również samego dr. Mariana Króla. 
Sztandar THC otrzymał Wielkopolski 
Krzyż Zasługi nadany przez Stowarzy-
szenie Szlachta Wielkopolska. 

Poznaliśmy też laureatów Kapi-
tuły Towarzystwa im. Hipolita Ce-
gielskiego. Statuetki Honorowego 
Hipolita wraz z godnością „Lider 
Pracy Organicznej” otrzymali: 
prof. Jan Pikul, rektor Uniwersy-
tetu Przyrodniczego; prof. Tomasz 
Łodygowski, rektor Politechniki 
Poznańskiej; Maciej Kozik, prezes 
stowarzyszenia Wielkopolski Ośro-
dek Kształcenia i Studiów Samorzą-
dowych oraz Jacek Pawełczak, dy-

rygent, kompozytor, autor muzyki 
hymnu 20-lecia THC. 

Prestiżowe, Srebrne Medale 
Labor Omnia Vincit, uhonorowa-
ły takie osobistości jak: Wojciech 
Wiza, wiceprezes Zarządu Główne-
go Zrzeszenia Prawników Polskich 
i Piotr Waśko, dziennikarz, ini-
cjator i organizator przedsięwzięć 
kulturalnych i oświatowych. Medale 
Młodego Pozytywisty zachwyciły 
następujące osoby: Karolinę Fabiś-
Szulc, UMP, wiceprzewodniczącą 
Rady Miasta Poznania; Justynę 
Żarczyńską, historyka sztuki, pra-
cującego w Muzeum Historii Mia-

sta Poznania oraz Łukasza Mikułę, 
przewodniczącego Komisji Polityki 
Przestrzennej w Radzie Miasta Po-
znania. Złoty Medal Verba Docent 
– Exempla Trahunt wyróżnił Zbi-
gniewa Ścigockiego, prezesa Chóru 
Męskiego Arion CK Zamek. Na uro-
czystość przybył Mariusz Polarczyk, 
prezes Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr Oddział Wielkopolski 
Macierz w Poznaniu. Udekorował 
on za zasługi w społecznym ruchu 

muzycznym Srebrną Odznaką Ho-
norową – Dominika Górnego, po-
etę, kompozytora, autora słów hym-
nu 20-lecia THC. 

Członkowie, sympatycy i zapro-
szeni goście mieli możliwość po raz 
pierwszy podziwiać znaczki wydane 
przez Pocztę Polską: okolicznościo-
wy arkusz znaczków sygnowany 
„20-leciem THC” (edycja limito-
wana, 250 egzemplarzy, do naby-
cia wyłącznie w biurze THC); kart-
ka pocztowa ze specjalną grafi ką 
dwóch pomników powstałych z ini-
cjatywy Towarzystwa: Hipolita Ce-
gielskiego oraz Ignacego Jana Pa-
derewskiego (tylko 520 sztuk) oraz 
datownik stały, ozdobny ze zmienną 
datą. Ten ostatni jest używany od 
2 maja br. w placówce pocztowej 
w Poznaniu „Poznań 9” (ulica Jani-
ny Lewandowskiej 28, dawniej ulica 
23 lutego 28). 

Kolejne wydarzenia jubileuszu 
Towarzystwa im. Hipolita Cegiel-
skiego przed nami. Warto wziąć 
w nich udział, aby umocnić swoją 
świadomość o pięknie historii pracy 
organicznej i jej współczesnej roli – 
to przecież ona – jak głosi maksyma 
„Labor Omnia Vincit” – Wszystko 
zwycięża”. 

THC ma sztandar i hymn 
Uroczyście zainaugurowano obchody 20-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego!

Hymn 20-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zaśpiewał chór męski Arion.
Sztandar wprowadził dr Szczepan Gawłowski, przy asyście Edmunda 
Dudzińskiego, Jerzego Szyło, Krzysztofa Karonia i Marka Nowaka.

Prezydent THC dr Marian Król odebrał odznakę honorową „Za Zasłu-
gi dla Województwa Wielkopolskiego” z rąk Zofi i Szalczyk, przewod-
niczącej sejmiku i Macieja Sytka, członka zarządu województwa. 

Statuetki Honorowego Hipolita otrzymali: prof. Jan Pikul, prof. Tomasz Łodygowski, prezes WOKiSS Maciej Kozik i dyrygent Jacek Pawełczak.
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Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

Chór Arion zdobył 
aplauz za wyko-
nanie hymnu THC 
– pieśni „Labor 
Omnia Vincit”
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XXV Kórnickie Spotkania z Bia-
łą Damą obyły się 19–20 maja na 
rynku w Kórniku. Główną gwiazdą 
imprezy był zespół Feel. Wcześniej 
jednak na scenie usadowionej przy 
ratuszu działo się bardzo wiele. Im-
prezę rozpoczął barwny korowód 
prowadzony przez kórnicką orkie-
strę dętą pod batutą Jacka Kozłow-
skiego. Przez rynek przemaszerowa-
ły zespoły folklorystyczne, delegacje 
gości z zaprzyjaźnionych miast oraz 
ofi cjele. Korowód zatrzymał się na 
chwilę przy makiecie rynku i zamku, 
którą niedawno zamontowano na 
wysokości ul. Pocztowej. Rzeźbiona 
miniatura zabudowy Kórnika autor-
stwa Romana Kosmali zaopatrzona 
jest w skrócony opis w językach: 
polskim i angielskim oraz alfabetem 
Braille’a ma. Dzięki niej turyści sła-
bo widzący i niewidomi będą mogły 
poznać szczegóły zabudowy i histo-
rię naszego miasta, a rynek zyskał 
kolejny element małej architektury.

Czym byłyby spotkania z Białą 

Damą bez Białej Damy? W tym 
roku w rolę dawnej właścicielki 
zamku i miasta wcieliła się wybra-
na m.in. przez swoje poprzednicz-
ki Maria Duszczak, maturzystka 
z kórnickiego Zespołu Szkół. Po 
tradycyjnym ślubowaniu otrzyma-
ła ona klucz do miasta z rąk bur-
mistrza Jerzego Lechnerowskiego 
i tym samym zaczęła pełnić honory 
gospodyni święta.

Na scenie pojawiła się także księż-
niczka Helen I, która przewodziła 
grupie gości z partnerskiego König-
stein im Taunus. Z niemieckiej gmi-
ny przyjechała 32-osobowa delegacja 
złożona z: burmistrza Leonharda 
Helma, przewodniczącego Rady 
Miasta Alexasandra Freiera von Be-

thmanna oraz członków stowarzy-
szenia Königstein-Kórnik z przewod-
niczącym Achimem Drescherem.

Gminę partnerską z Bukowiny 
Tatrzańskiej reprezentował wójt 
Stanisław Łukaszczyk z przedsta-
wicielami Rady Gminy oraz ponad 
30-osobowy dziecięcy zespół „Mali 
Wiyrchowianie” z Bukowiny Ta-
trzańskiej. Artyści działający przy 
bukowińskim Domu Ludowym pod 
opieką Agnieszki i Bartka Koszar-
ków zaprezentowali się na scenie 
w sobotę, natomiast w niedzielę 
zagrali i zaśpiewali w Kolegiacie 
Kórnickiej. Po występie pokłonili się 
zasłużonemu dla polskich Tatr Wła-
dysławowi Zamoyskiemu modląc 
się przy jego grobie w przykościel-
nej krypcie.

Szczególne znaczenie miała tego-
roczna wizyta gości z ukraińskiego 
Humania. Do Kórnika przybyła 
26-osobowa delegacja pod prze-
wodnictwem Galiny Kuczer i dwa 
zespoły artystyczne „Zaremba” 

i „Horłycja”, a głównym punktem 
ich pobytu było podpisanie umowy 
partnerskiej, która zwieńczyła 10 lat 
współpracy samorządów. Gośćmi 
z Ukrainy opiekował się między in-
nymi radny powiatu poznańskiego 
Zbigniew Tomaszewski.

W sobotnie popołudnie zapre-
zentowały się scenie także lokalne 
gwiazdy. Najprężniej rozwijający się 
w Wielkopolsce zespół folklorystycz-
ny „Władysie” przedstawił wszystkie 
swoje grupy wiekowe. Inny klimat 
artystyczny zaproponował Damian 
Wasiuta wraz z zespołem. „Biała 
Dama – Latino” była dobrą roz-
grzewką do kolejnych atrakcji: wy-
stępu zespołu „Sen” oraz gwiazdy 
wieczoru zespołu „Feel”. 

Po koncercie odbył się pokaz lase-
rowy, któremu towarzyszył występ 
Kasi Szubert – Electric Laser Vio-
lin. Wieczór zakończyła dyskoteka 
na rynku.

W niedzielę święto zdominowały 
pokazy uczniów z kórnickich szkół. 

Wokalne, instrumentalne, taneczne 
talenty rozkwitały bujnie na scenie, 
a na przeciwnej stronie rynku zor-
ganizowano targ kwiatowy.

Swój kunszt przedstawił publicz-
ności Jonasz Pakulski – mistrz 
akrobacji rowerowej. Sympatycz-
nym wydarzeniem był koncert ze-
społu Niepoważni. Po 50 latach od 
powstania i 45 latach od rozwiąza-
nia, grupa muzykujących przyjaciół 
z Kórnika reaktywowała się. Tak jak 
przed laty na studniówkach w kór-
nickim LO, nie sposób było się nie 
bujać w rytmie rock’n’rola. Po lokal-
nych dinozaurach big bitu wystąpiły 
wiecznie młode wokalistki z zespo-
łów „Magnolie” i „Senioritki”. A na 
koniec klimaty Dzikiego Zachodu, 
czyli Country Zenit. 

Jubileuszowe Kórnickie Spotkania z Białą Damą 

Poznań ma wielu wybitnych i zdol-
nych twórców. Zaliczani są do nich 
twórcy „Zemsty nietoperza”: Ka-
tarzyna Tomala, która objęła sta-
nowisko kierownika muzycznego 
w spektaklu. Wcześniej dyrygowa-
ła m. in.: Akademicką Orkiestrą 
Symfoniczną z Wrocławia, Sound 
Factory Orchestra, Stand-by Orche-
stra czy wrocławskim chórem Mi-
sericordia. Reżyserował Krzysztof 
Cicheński – założyciel Teatru Au-
tomaton i doktorant w poznańskim 
Instytucie Teatru i Nowych Mediów. 

Realizatorzy umieścili akcję 
przedstawienia na luksusowym 
statku. Jest to próba odnalezienia 
operetkowego świata w konkret-
nych, współczesnych realiach. Pa-
sażerowie przejawiają skłonność 
do przesady w doznawaniu licznych 
przyjemności oraz działają uspra-
wiedliwieni wakacyjnym odpustem, 
przekraczając niekiedy granice 
przyzwoitości. Stają się bohaterami 
towarzyskich intryg, które przeży-
wają nad wyraz intensywnie i nie-
rzadko w szampańskim nastroju 
niekończącej się zabawy. Szeroki 
uśmiech staje się maską, pod którą 

skrywane są troski i niepowodzenia 
pozostawionej na lądzie codzien-
ności. W teatrze konwencja ujaw-
nia jednak sztuczność tej rzeczy-
wistości i pozwala przyjrzeć się jej 
z przymrużeniem oka. Śmiech jest 
spontaniczną, oczyszczającą reak-
cją. Niechaj więc operetka Johanna 
Straussa-syna będzie okazją do ra-
dosnego, wspólnego przeżywania.

Scenografi a przenosi nas na 
pokład luksusowego statku, gdzie 
operetkowe numery bawią publicz-
ność. Czy Rozalinda dowie się, że 
Eisenstein ją zdradza? Kto budzi 
się w przebraniu nietoperza? To 
poznaniacy zobaczą już nie długo 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu: 2, 3 
i 5 czerwca.

Bilety dostępne na: www.bilety.
opera.poznan.pl. AP

„Zemsta nietoperza” w operze
– Czy markiz żonaty? – Tutaj nie. W domu – bardzo! – „Zemsta nietoperza” w Teatrze Wielkim w Poznaniu 
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Scenografi a przenosi nas na pokład luksusowego statku. 

• Dla Czytelników mamy trzy 
dwuosobowe zaproszenia na 
„Zemstę nietoperza”. Szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl . 

Mamy bilety

Główną gwiazdą 
imprezy w Kórniku 
był zespół Feel

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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KULTURA

Niedawno ukazała się Pana książ-
ka biografi czna „Historia złego 
chłopca – świadomość, szczęście, 
pasja”. Napisał Pan w niej, że 
przychodzi w życiu taki moment, 
kiedy każda szynka smakuje tak 
samo. Czy po 25 latach aktywno-
ści muzycznej, muzyka nie jest 
już w stanie Pana zaskoczyć? 

– Przychodzi w życiu moment, 
w którym zatracamy umiejętność 
czerpania radości z życia. Nie 
możemy sprowadzać się tylko do 
zarabiania pieniędzy. Trzeba umieć 
powiedzieć sobie w pewnym mo-
mencie: stop. Liczy się to, ile mamy 
czasu wolnego i jak go spędzamy. 
Artysta powinien cały czas poszuki-
wać. Zawsze staram się wyczuć ten 
moment. Szukam nowych celów, 
żeby nie popaść w rutynę. Kiedyś 
grałem w zespole rockowym. Potem 
odnalazłem się w chillout’cie. Po 
jakimś czasie powstał „Wet Fin-
gers”. Gdy przejadła mi się muzyka 
taneczna, zrobiłem z Adą Szulc 
projekt „1000 miejsc”. 

Kim jest DJ? 

– DJ to forma, która wywodzi się 
w z radia. Producent produkuje 
muzykę, może ją komponować, 
może korzystać z pomocy muzy-
ków. Te rzeczy należy rozgraniczyć. 
Znany z radia i TV Hirek Wrona nie 
zamierza być producentem, ale jest 
DJ’em, który prezentuje muzykę na 
imprezach i w radiu. Dobry DJ to 
ktoś taki, kto potrafi  utrzymać par-
kiet i potrafi  zaskoczyć muzyką. Ma 
muzyczne serce, świeże spojrzenie. 
Nie ma znaczenia, czy gra przeboje, 
czy muzykę alternatywną. Istotne 
jest to, czy potrafi  porwać swoim 
stylem publiczność. 

Kiedyś o byciu DJ’em decydowało 
posiadanie kolekcji winyli, sprzęt 
i umiejętności. Dziś muzyka jest 
ogólnodostępna. Mnóstwo osób 
oferuje obsługę DJ’ską podczas 
imprez. Jak rozróżnić dobrego 
DJ’a od złego?

– Rewolucja cyfrowa spowodowała, 
że każdy, kto ma telefon komór-
kowy, jest fotografem. Ten, kto 
w restauracji robi zdjęcie, staje się 
blogerem kulinarnym. Ta rewolucja 
nastąpiła też w muzyce. Może ją 
tworzyć każdy, kto ma komputer, 
sterownik i program do miksowa-
nia. Ściąganie muzyki z internetu 
nie stanowi problemu, ale najczę-
ściej jest nielegalnie. Z drugiej 
strony ktoś, kto kiedyś nie miał pie-
niędzy na płyty, dziś może wykazać 
się talentem. Dostępność muzyki 
powoduje, że DJ’ką zajmują się 
ludzie, którzy są w tym słabi i grają 
za dwa piwa. Rynek to weryfi kuje. 
Dobry DJ potrafi  dopasować się do 
każdej publiczności, porwać ludzi 
do tańca i ściągnąć ich do klubu. 
Pozostaje wierny swojej wrażli-

wości. Zły ściąga ludzi, ale do… 
klubu konkurencji. Przez ponad 20 
lat, nie zdarzyło się, żeby ktoś był 
niezadowolony z mojego grania. 
Istotny jest dobór utworów. Dużo 
zależy od wrażliwości DJ’a. Najle-
piej bawimy się przy przebojach. 
Można pójść po najprostszej linii 
oporu i grać szmirę, albo podejść 
z szacunkiem dla publiczności i sie-
bie. Nie jestem ani za, ani przeciw 
tej rewolucji. Ona jest faktem.

Prowadzi Pan imprezy, które 
uchodzą za udane. Jaką ma Pan 
receptę? 

– Staram się grać swoje kompo-
zycje, albo utwory przeze mnie 
zremiksowane. Daje to oryginal-
ność. Jeżeli mamy publiczność 
wymagającą, skupioną na tym, 
co DJ ma do przekazania – wtedy 
możemy pozwolić sobie na więcej. 
Muzykę musimy dopasować. Mo-
żemy eksperymentować, pamięta-
jąc uprawiamy zawód użytkowy. 
Dla mnie priorytetem jest dobrze 
bawiąca się publiczność – dobra-
nie odpowiedniej dla niej muzyki, 
zgodnie z własnym sumieniem 
i gustem muzycznym. 

Grał Pan dla półmilionowego 
audytorium podczas Zlotu 
Żaglowców w Szczecinie, na 
mistrzostwach świata w siat-
kówce mężczyzn na Stadionie 
Narodowym, na Gali MTV Music 
Awards. Z drugiej strony – na 
prywatnych imprezach, w kame-
ralnych klubach, na plenerach 
w niewielkich miastach. Czym 
oprawa muzyczna dużych wyda-
rzeń różni się od prowadzenia 
kameralnych imprez? 

– Zawsze podchodzę profesjonalnie 
do tego, co robię. Zależy mi na tym, 
żeby ludzie, dla których gram, byli 
zadowoleni. Kiedy robię imprezę 
dla dużej publiczności, staram się 
grać bardziej dynamicznie. Gdy 
gram dla mniejszego grona, mogę 
pozwolić sobie na muzykę bardziej 
wysublimowaną i wolniejszą. Jed-
nak w każdym przypadku trzymam 
się zasad.

Skąd Pan wie, czego oczekuje 
publiczność? Jak rozkręcić tłum 
i wprowadzić go w trans?

– Nie ma reguły. Trzeba znaleźć 
klucz. Duże znaczenie ma doświad-
czenie. Zawsze jest pewna doza nie-
pewności, bo do końca nie wiem, 
co może ruszyć publiczność. Nawet 
po 20 latach jest trema. Pamię-
tam imprezę, na której po trzech 
kawałkach niewiele się wydarzyło. 
Okazało się, że publiczność jest 
bardziej „franko-sinatrowa” niż 
taneczna, więc się dostosowałem 
i było dobrze.

Czy ma Pan gotowy scenariusz 

na imprezę? Czy górę bierze 
improwizacja? 

– Każdy mój set jest inny, przygoto-
wuję go indywidualnie. Nie tworzę 
playlisty, bo uważam, że o tym, 
co zostanie podane, zadecyduje 
ostatecznie interakcja z publiczno-
ścią. DJ jest katalizatorem, który 
uruchamia publiczność, a energia 
jest zaklęta w muzyce. 

Współpracował Pan z wielo-
ma wokalistkami m.in. Paullą, 
Candy Girl, Adą Szulc, Sabiną 
Jeszką, czy Patrycją Malinowską. 
Z żadną nie przerodziła się ona 
w trwalszy artystyczny związek. 
Czym dla DJ’a są wokalistki? 

– Wokalistka robi dobrą robotę. 
Niewiele jest utworów instrumen-
talnych, które odniosły sukces 
i stały się wielkimi przebojami. 
Wokalistka jest dla producenta 
dopełnieniem, dodaje produk-
cjom szlifu, dzięki niej powstają 
piosenki. Z kolei na żywo jest 
wsparciem. Kiedy mogę występo-
wać w rozszerzonym składzie, np. 
o wokalistkę, perkusję i wibrafon, 
wtedy to co się dzieje na scenie na-
biera kształtu zespołowego. Granie 
z kilkoma osobami jest dla mnie 
frajdą, często po to sięgam. Mam 
na koncie staż w zespole, w którym 
też mieliśmy DJ’a, więc znam to 
z różnych stron.

Wystąpi Pan w Dopiewie z Pa-
trycją Malinowską. Nagraliście 
razem teledysk na Ibizie „Keep 
Love Together”. Długo ze sobą 
współpracujecie? 

– Zarejestrowaliśmy z Patrycją 
w studiu trzy utwory. Jeden został 
wydany, reszta jest w poczekalni. 
Patrycję bardzo lubię – za barwę 
głosu, profesjonalne podejście do 
śpiewania i talent. Jej atutem jest 
sceniczność. Ma dobry kontakt 
z publicznością. Współpraca 
z ludźmi, których czuję tylko pod 
względem zawodowym mnie 
kompletnie nie interesuje. Lubię 
współpracować z ludźmi, których 
czuję pod względem osobowościo-
wym i tak jest w przypadku Patrycji 
„Mali” Malinowskiej. 

DJ miksuje, bawi się dźwiękami. 
Skąd wokalistka wie, co zrobi? 

– Wokalistka potrafi  improwizo-
wać, dlatego Patrycja jest świetna 
w klubach. Oczywiście wybieramy 
sobie utwory. Jeżeli DJ nagrał z wo-
kalistką dany utwór, to wiadomo, że 
taki utwór się pojawia. 

Jest Pan m.in. remikserem. Zro-
bił Pan remiksy utworów z reper-
tuaru wielu polskich zespołów. Co 
sprawia, że zgłaszają się do Pana 
lub sam bierze Pan na warsztat 
ich dawne hity? 

– Kiedy zaczynaliśmy robić remik-
sy, w Polsce było to słowo nieznane. 
Zajmowali się tym młodsi, a starsi 
im niechętnie ufali. Sukces „Hi 
Fi Superstar” z repertuaru Bandy 
i Wandy przetarł nam drogę. Potem 
były następne: Maryla Rodowicz, 
Mr Zoob, Kombii, Maanam, Myslo-
vitz, De Mono, Kasa, Futro, Norbi, 
a nawet Zdzisława Sośnicka i Iza-
bela Trojanowska. Na Zachodzie 
zdarza się, że remiks jest bardziej 
popularny od oryginału. Wystar-
czy popatrzeć np. na „I Follow 
You” Lykke Li czy „Sing It back” 
Moloko. Ich zremiksowane wersje 
były bardziej popularne od orygi-
nalnych. Remiks służy promocji. 
Kiedyś polscy artyści bardzo rzadko 
to rozumieli, ale teraz coraz częściej 
sięgają po remiksy.

Dużo Pan podróżuje. W sprawach 
zawodowych, czy turystycznie? 

– Podróże zawsze były moją pasją. 
Dzięki muzyce na więcej mogę 
sobie w tej chwili pozwolić, z czego 
się cieszę. Mój zawód wiąże się 
także z podróżowaniem. Ulubioną 
Ibizę odwiedzam zawodowo i pry-
watnie. Zdarzyło się mi grać w Sta-
nach Zjednoczonych, we Francji, 
w Niemczech, w Anglii, a także 
w Chinach. Nie były to spotkania 
polonijne, grałem dla wszystkich.

Zawsze myślałem, że w Chinach 
– jeśli chodzi o polską muzy-
kę – rządzą Bayer Full i Roan, 
a tu proszę okazuje się, że i Pan 
z Candy Girl daliście 50 koncer-
tów. Czy Chińczycy czymś się 
różnią od Polaków? 

– Są bardzo żywiołowi. Mają 
bardzo fajne kluby, w których na 
pierwszy rzut oka widać dużo zaso-
bu fi nansowego. Nie widziałem na 
świecie tak ekskluzywnych klubów, 
jakie są w Chinach. Mile wspo-
minam trasę z Candy Girl, która 
później była w Chinach dwa razy. 

Jakie kluby w Polsce najbardziej 
Pan lubi?

– Miejsca, w których gramy. To 
kluby w Warszawie „The View” 

i „Dekada”, wrocławski i szczeciń-
ski Music Club „Grey”, sopocki 
„Drink” .

Co Pan będzie robił jak skończy 
karirę DJ’a? 

– Życia pokazało mi o wiele więcej 
niż zakładałem. Może zostanę ma-
rynarzem i będę podróżował stat-
kami po oceanach. Trzeba ciągle 
być głodnym życia – jak powiedział 
Steve Jobs. 

Kiedy będą miały miejsce nowe 
odsłony? 

– Pochłonęły mnie podróże. Na 
pewno przed wakacjami pojawi 
się singiel. W muzyce tanecznej 
wydaje się single, potem zbiory 
singi. Nowy singiel zaprezentuję 
w Dopiewie, a następnie 22 czerw-
ca – podczas kolejnej edycji mojego 
autorskiego festiwalu „DJ Adamus 
Ibiza Camp On! Festival”, który 
organizuję w Warszawie w klubie 
„The View”. Podczas festiwalu 
pojawią się DJ’e nie tylko z Polski, 
ale także z Ibizy, m.in. świetny Luis 
del Villar.

Ile w „Historii złego chłopca…” 
jest prawdy, a ile zabawy sampla-
mi, miksem? Barwna to historia. 
Przy Panu gwiazdy rock’n’rolla 
to aniołki. Normalnie: sex, drugs 
and… 

– Cała książka jest prawdziwą 
historią. Nie mam się czego 
wstydzić. Uważam, że jeśli się coś 
w życiu robiło, to należy być z tego 
dumnym, nawet jeśli robiło się 
głupoty. Zawsze będzie na starość 
co wspominać. Jak będę kończył 
życie ziemskie i przemieszczał się 
w inny wymiar powiem głośno to, 
co swego czasu powiedziała Edith 
Piaf „Niczego nie żałuję”, zanim 
zamknę oczy.

Zrobię z Dopiewa Ibizę
Rozmowa z Adamem Jaworskim, czyli DJ Adamusem, 
który wystąpi podczas „Dni Gminy Dopiewo” 16 czerwca 
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Rozmawiał 
Adam Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl



NR 138 / 28 MAJA 2018

14 SPORT

PROMOCJA 

Czwartkowe spotkanie będzie ostat-
nim etapem przygotowań przed 
zbliżającymi się fi nałami Monster 
Energy FIM Speedway of Nations, 
które odbędą się 8 i 9 czerwca na 
Nowym Stadionie Olimpijskim we 
Wrocławiu.

Szwedzi, do Poznania przyjadą 
w najsilniejszym zestawieniu wraz 
z Fredrikiem Lindgrenem, któ-
ry od początku obecnego sezonu 
prezentuje kapitalną dyspozycję. 
Reprezentanci „Trzech Koron” to 
trzykrotni zdobywcy Drużynowe-
go Pucharu Świata. Od 2001 roku 
do 2006 roku, szwedzcy żużlowcy 
nieprzerwanie zdobywali medale 
DPŚ. Przed rokiem, Szwedzi zdo-
byli srebrny medal Drużynowego 
Pucharu Świata. Biorąc pod uwagę 
formę Fredrika Lindgrena można 

być pewnym, że podopieczni Mor-
gana Anderssona będą walczyć 
o najwyższe cele podczas Monster 
Energy FIM Speedway of Nations. 

– Jako One Sport jesteśmy bardzo 
zadowoleni, że wracamy z kolejną 
imprezą do Poznania. Współpraca 
z klubem PSŻ Poznań w minionym 
sezonie podczas Indywidualnych Mi-
strzostw Świata Juniorów wyglądała 
bardzo dobrze, dlatego od razu roz-
poczęliśmy rozmowy, aby wrócić tu 
z kolejną imprezą – powiedział Karol 
Lejman, prezes zarządu One Sport). 

– Bardzo dziękuję za zaufanie, że 
możemy organizować kolejną dużą 
imprezę w Poznaniu – tym razem 
żużlową. W budżecie miasta mamy 
środki, które przeznaczymy na roz-
budowę stadionu w Golęcinie. Na-
sza współpraca z klubem żużlowym, 

układa się bardzo dobrze i coraz 
więcej kibiców przychodzi na żużel, 
a sport ten będzie wspierany w ko-
lejnych latach, tak aby komfort jego 
oglądania był jak największy – do-
dała Ewa Bąk, dyrektor Wydziału 
Sportu Urzędu Miasta Poznania.

Trener biało-czerwonych desy-
gnował sześciu zawodników, którzy 
pojawią się w Poznaniu: Jarosław 
Hampel, Piotr Pawlicki, Maciej 
Janowski, Maksym Drabik, Ja-
nusz Kołodziej, Grzegorz Zengota. 
Skład reprezentacji Szwecji: An-
dreas Jonsson, Peter Ljung, Fredrik 
Lindgren, Jacob Thorssell, Antonio 
Lindbäck, Linus Sundström. 

– Jestem zadowolony z powołania 
do kadry. Pokażę się z jak najlepszej 
strony. Szwedzi to najwyższa półka 
zawodników. Będziemy podglądać 

Fredrika Lindgrena, jak on to robi, 
że prezentuje taką dyspozycję. Dla 
trenera to dobrze, że ma do wyboru 
wielu zawodników, których może 
testować pod różnym względem – 
powiedział Janusz Kołodziej. 

Co warte podkreślenia, przed me-
czem ze Szwedami dojdzie do uro-
czystego wprowadzenia Romana 
Jankowskiego do Galerii Sław Żuż-
lowej Reprezentacji Polski.

Mecz Polska – Szwecja odbędzie 
się w Poznaniu 31 maja o godzinie 
14. Bilety na to wydarzenie nabywać 
można za pomocą portalu ebilet.pl. 
Posiadacze karnetu na PSŻ – mają 
prawo do biletu ulgowego. 

– W ubiegłym roku mieliśmy 
ciężką przeprawę z pogodą i bar-
dzo dużo nauczyliśmy się od One 
Sport, jeśli chodzi o organizację 
zawodów, co wdrażamy w funkcjo-

nowaniu naszego klubu. Kilka lat 
temu nie wyobrażałem sobie, że na 
„Golęcinie” będzie jeździć żużlowa 
reprezentacja Polski – jest to dla nas 
olbrzymie wyróżnienie – powiedział 
Arkadiusz Ładziński, prezes Iveston 
PSŻ Poznań.

Ceny biletów: normalny – 30 zł, 
ulgowy 20 zł (dla młodzieży z waż-
ną legitymacją, studenci do 26 r.ż, 
emeryci, renciści, kobiety). Dzieci 
do 12 roku życia za 1 zł – w pakiecie 
z rodzicem. JZ

Ostatni sprawdzian żużlowców
31 maja w Poznaniu, prowadzona przez Marka Cieślaka żużlowa reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją
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• Mamy dla Czytelników 10 
dwuosobowych zaproszeń. 
Szukajcie na
www.naszglospoznanski.pl . 

Mamy bilety

Szatnia na medal 
25 maja w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego wójt 
gminy Komorniki Jan Broda podpisał 
umowę na dofi nansowanie projektu 
„Szatnia na medal”. Gmina Komor-
niki jest jednym z czterdziestu benefi -
cjentów programu. W kwietniu złoży-
ła do Departamentu Sportu i Turystyki 
przy Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Wielkopolskiego wniosek 
o udzielenie dofi nansowania remon-
tu budynku szatniowo-sanitarnego 
w Plewiskach przy ul. Szkolnej 132. 

Program zakłada dofi nansowa-
nie do 50% kosztu zadania. War-
tość prac remontowych obiektu 
w Plewiskach wg kosztorysu wyno-
siła 148.230,64 zł, a oferta złożona 
przez fi rmę budowlaną wynosiła 
104 050,92 zł brutto. W związku 
z wynikami postępowania wysokość 
dofi nansowania ostatecznie wynie-
sie 52 000 zł, co daje 49,98%. Prace 
wykonywane będą zgodnie z usta-
lonym z GOSiR terminem od 18 
czerwca do 17 sierpnia. PP 
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Bieg Lwa już w niedzielę w Tarnowie Podgórnym!

3 czerwca w Tarnowie Podgórnym 
odbędzie się siódma edycja Biegu 
Lwa. To półmaraton i bieg towa-
rzyszący – Pogoń za Lwem – który 
w tym roku po raz pierwszy odbę-
dzie się na atestowanej, 10-kilome-
trowej trasie. Na listach startowych 
widnieją nazwiska kilkunastu czoło-
wych polskich zawodników i zawod-
niczek, co zwiastuje emocjonującą 
walkę na trasach, ale do Tarnowa 
Podgórnego warto wybrać się także 
ze względu na liczne atrakcje poza-
biegowe.

Marcin Chabowski, Tomasz 
Grycko, Kamil Jastrzębski, Artur 

Kern i Jakub Szymankiewicz oraz 
Angelika Mach, Dominika Nowa-
kowska, Ewelina Paprocka, Karo-
lina Pilarska i Dominika Stelmach 
– to polska część elity biegu półma-
ratońskiego. Dodatkowo w zawo-
dach wystartują goście z Kenii oraz 
z Węgier. W biegu na 10 km zapo-
wiada się niemniej emocjonująco 
– na starcie stanie bowiem rekor-
dzista Polski w maratonie – Henryk 
Szost. 

– Bieg Lwa jest już uznaną mar-
ką, którą często wybierają czołowi, 
polscy zawodnicy. Ten start będzie 
dla mnie doskonałym przetarciem 
i zarazem ostatnim biegiem przed 
sierpniowymi mistrzostwami Eu-

ropy w Berlinie. Mam nadzieję, że 
uda mi się dobrze zaprezentować 
w Tarnowie Podgórnym. Po Biegu 
Lwa czekają mnie obozy sportowe, 
gdzie będę szlifował formę przed 
ME – podkreśla Henryk Szost.

Walkę o zwycięstwo z Henrykiem 
Szostem podejmie Paweł Ochal.

Zanim na trasy ruszą długody-
stansowcy, będzie można obejrzeć 
na stadionie Tarnovii w Tarnowie 
Podgórnym wyjątkowe widowisko. 
Sprint NOVOL – bo o nim mowa 
– to bieg pokazowy na 100 metrów 
z udziałem czołowych polskich 
sprinterów: Krzysztofa Grześkowia-
ka, Eryka Hampela, Dariusza Ku-
cia, Kamila Masztaka, Remigiusza 

Olszewskiego i Grzegorza Zimnie-
wicza. 

Bieg Lwa to także zawody dla 
dzieci i młodzieży (Bieg Lwiątek), 
Sztafety Pokoleń na dystansie 
3x400 m, Sztafety Szkolne i Firmo-
we (obie na trasie półmaratońskiej).

Organizatorzy Biegu Lwa przy-
zwyczaili już do tego, że wokół za-
wodów biegowych dzieje się wiele. 
Na specjalnym EXPO Lwa zorga-
nizowanych zostanie blisko 50 stref 
aktywności – każda będzie miała 
określoną specyfi kę – od kulinar-
nych, przez kreatywne i artystyczne, 
po sportowe i relaksu. Dodatkowo 
w planie jest koncert zespołu Bro-
dacze Live Act, rywalizacja drwali 

w ramach Lion’s Trophy, przejażdż-
ki na torze Off Road oraz Zlot Food 
Trucków.

We wszystkich konkurencjach 
w ramach Biegu Lwa organizatorzy 
spodziewają się ponad 3500 zawod-
ników. Wydarzenie jest współfi nan-
sowane przez gminę Tarnowo Pod-
górne.

Więcej informacji na www.biegl-
wa.pl oraz na ofi cjalnym profi lu Bie-
gu Lwa na Facebooku. Warto także 
wspomnieć, że 9 czerwca w Lusowie 
odbędzie się Triathlon Lwa. Zawod-
nicy będą rywalizować na dystan-
sach 1/4 i 1/8 IM, w sztafetach oraz 
w Aquathlonie. Więcej na: www.
triathlonlwa.pl. JG

Przed nami kolejna edycja 
Poznań Open, piętnasty raz 
w obecnej formule challenger 
ATP zawita na korty na Golęcinie. 
Doświadczenie w przygotowaniu 
tego typu imprezy macie ogrom-
ne. Czym w tym roku różniła się 
praca organizatora?

– Było troszkę trudniej, bo turniej 
odbywa się kilka tygodni szybciej. 
Prace przebiegają jednak zgodnie 
z planem. Zmiana terminu – z trze-
ciego tygodnia lipca na pierwsze 
dni czerwca – podyktowana była 
kilkoma powodami. Zależało 
nam na tym, by Poznań Open nie 
odbywał się w okresie wakacyjnym, 
kiedy znaczne grono mieszkańców 
wyjeżdża na urlopy. Mamy nadzieję, 
że to wpłynie pozytywnie na fre-
kwencję podczas meczów. Kluczo-
wy był również aspekt sportowy – 
w czasie turnieju będzie trwał drugi 
tydzień Roland Garros. Liczymy 
na to, że ktoś ze światowego topu, 
któremu nie ułoży się Wielki Szlem, 
przyjedzie do stolicy Wielkopolski. 
Z tego powodu trzymamy jedną 
„dziką kartę”. Już bez tego tego-
roczna lista startowa jest świetna. 
Trzecim powodem zmiany terminu 
jest możliwość lepszego zaplano-
wania całorocznej pracy naszego 
klubu, przede wszystkim mogliśmy 
ułożyć jednolity plan szkoleniowy 
dla dzieci i młodzieży. Mam tu na 
myśli organizację letnich półkolonii 
i obozów sportowych na naszym 
obiekcie. Miejmy nadzieję, że jak 
skończy się lato, to powiemy sobie: 
„To była dobra decyzja!”.

Na początku trwa jednak rok 
szkolny, są zajęcia pozalekcyjne, 
ludzie studiują lub pracują. Czy 
granie w tym terminie nie jest 
ryzykiem organizacyjnym? 

– Oczywiście, że podejmujemy 
ryzyko. Pomyślimy nad zainstalowa-
niem w Parku Tenisowym Olimpia 
jakiegoś „wagaromierza” (śmiech). 

Czerwcowy termin z większą rado-
ścią przyjmą kibicujące dzieci i mło-
dzież, pewnie trochę gorzej będzie 
z ich rodzicami. Z drugiej strony, 
to ostatnie tygodnie szkoły, okres 
przedwakacyjny, oceny w większości 
są już wystawione. Liczę na to, że 
poznaniacy chętnie będą wypełniać 
trybuny. Kluczową sprawą jest pogo-
da. Gramy na otwartym powietrzu, 
turniej trwa 8 dni – w tym czasie 
jesteśmy zakładnikami warunków 
atmosferycznych.

Po tylu latach można popaść 
w rutynę. Patrząc na to, jak Po-
znań Open został oceniony przed 
rokiem, nie ma mowy o obniżeniu 
standardów…

– Zeszłoroczna edycja cieszyła się 
najlepszymi opiniami, chwalili nas 
wszyscy: supervisor, sędziowie, 
tenisiści, kibice i przedstawiciele 
mediów. Powstał bardzo dobry ra-
port sponsorski. Mam nadzieję, że 
w tym roku będzie co najmniej tak 
samo dobrze. Grupa osób ciężko 
pracuje, by tak się właśnie stało. 
Rzeczywiście najgorzej jest popaść 
w rutynę. Podczas turnieju musimy 
zaopiekować się ponad 200 oso-
bami, to potężne przedsięwzięcie 
logistyczne. Wszystko musi chodzić 
jak w zegarku. Spóźnić się lekko 
może co najwyżej sekundnik, dwie 
główne wskazówki muszą nadążać 
za rytmem turnieju.

Czy jest szansa, że przyjedzie do 
Wielkopolski tenisista ze świato-
wego topu?

– Już w tej chwili lista startowa robi 
wrażenie. Wciąż nie przydzieliliśmy 
jednej „dzikiej karty” – celowo zwleka-
my z decyzją, licząc na to, że rzeczywi-
ście jakiś znany zawodnik będzie chciał 
u nas wystartować. Zobaczymy, co 
wydarzy się podczas turnieju w Paryżu, 
będziemy monitorować sytuację.

Kilku bardzo znanym tenisistom 
odmówiliście przyznania „dzikiej 
karty”.

– Mieliśmy zapytania od kilku 
bardzo rozpoznawalnych zawodni-
ków, którzy kilka lat temu stanowili 
ścisłą światową czołówkę męskiego 
tenisa. Chcieli u nas zagrać Nicolas 
Almagro, Andreas Haider-Maurer 
– zwycięzca Poznań Open z 2013 
roku – czy Carlos Berlocq – kolega 
Juana Martina del Potro z reprezen-
tacji Argentyny. Mieliśmy jednak 
swoje zobowiązania, już wcześniej 
rozdzieliliśmy „dzikie karty”. 
Niestety, nie udało się usatysfak-
cjonować wszystkich. Musieliśmy 
też być wierni pewnej obranej przez 
nas polityce, sprawiedliwej dla każ-
dego tenisisty. Z tegorocznej listy 
startowej jesteśmy dumni. 

W tym roku nie zobaczymy na 
Golęcinie Jerzego Janowicza. 

Czy brak tego zawodnika wpłynie 
negatywnie na frekwencję? Jest 
taka obawa?

– Wiadomo, że znane nazwiska 
zawsze przyciągają więcej ludzi. 
W przypadku Janowicza nie chodzi 
tylko o jego grę, ale także ekspresyj-
ne zachowania na korcie. Publicz-
ność to lubi, to jest widowiskowe. 
Niestety, „Jerzyk” leczy kontuzję. 
Trzymamy kciuki, by jak najszybciej 
wrócił do zdrowia. Mam nadzieję, 
że kibice przyjdą zobaczyć mecze 
Huberta Hurkacza czy Kamila Maj-
chrzaka. Obaj są obecnie co naj-
mniej na tym samym poziomie co 
Janowicz, stanowią o sile polskiej 
reprezentacji w Pucharze Davisa. 
Ich kariery wciąż się rozwijają, pną 
się w górę na rankingowych listach. 
Liczę, że będą w dobrej formie 
i poznańska publiczność będzie im 
kibicować.

Od 2016 roku podczas Poznań 
Open organizowane są sesje wie-
czorne. Czy w tym roku również 
będą?

– Wszystko zależy od decyzji 
supervisora. Będziemy się o to 
starać, bo obiekt wygląda wtedy 
cudownie. Zapalenie 1000 luksów 
stwarza atmosferę wręcz teatralną. 
Z drugiej strony sesje wieczor-
ne wiążą się z pozostawieniem 
większej liczby sędziów i dzieci do 
podawania piłek często do godziny 
23 czy 24. To rodzi określone 
trudności, szczególnie w okresie 
szkolnym.

W tym roku inna telewizja nabyła 
prawa do Poznań Open. To zmia-
na na plus?

– Byliśmy bardzo zadowoleni ze 
współpracy z TVP, która do tej pory 
miała prawa do transmitowania 
turniejowych meczów, jednak nasz 
obecny partner – telewizja Polsat 
Sport – zagwarantował nam więcej 

czasu antenowego. Nie mam wąt-
pliwości, że będziemy zadowoleni. 

Podczas trwania turnieju piłkar-
ska reprezentacja Polski zmierzy 
się w Poznaniu z Chile. Czy jest 
szansa, że uda się zaprosić piłka-
rzy na Poznań Open?

– Działania już jakiś czas temu 
zostały podjęte. Jesteśmy w stałym 
kontakcie z ludźmi ze sztabu repre-
zentacji Polski. Niczego jednak nie 
możemy na ten moment obiecać, 
grafi k naszych kadrowiczów jest 
mocno napięty. Staramy się, by 
ktoś z reprezentacji rzeczywiście 
nas odwiedził. Już teraz zapew-
niam, że na dzień spotkania z Chile 
zamontujemy osiem telewizorów, 
urządzimy specjalną sesję, podczas 
której wspólnie będziemy ten mecz 
oglądać. Wszyscy w jakimś stopniu 
żyjemy również piłką nożną i jeste-
śmy kibicami reprezentacji.

Spóźnić się może tylko sekundnik
O kontrolowanej rutynie, byciu zakładnikiem, „wagaromierzu” na Golęcinie czy odmówieniu 
Nicolasowi Almagro – opowiada Krzysztof Jordan, prezes PT Olimpia i dyrektor turnieju Poznań Open 2018
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• Jedną z imprez towarzyszą-
cych Poznań Open’2018 będzie 
koncert „Raz, Dwa, Trzy 
– Młynarski” poświęcony pa-
mięci Wojciecha Młynarskiego. 
Poprowadzą go Agata Młynar-
ska i Alicja Resich-Modlińska. 
Koncert odbędzie się 6 czerwca 
o godz. 19 w Kinie Teatrze Apol-
lo. Bilety można kupić poprzez 
system biletomat.pl dostępny 
także na stronie poznanopen.pl 
Ceny: 49 zł (balkon) oraz 59 zł 
(strefa I). Pamięci Młynarskiego 
będzie również poświęcony rów-
nież turniej deblowy VIP – LIDL 
Lucky Doubles.

Wielki koncert 

Rozmawiał 
Michał Mijalski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZ PATRONAT
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Trasę najszybciej pokonał Piotr 
Tomczyk z Poznania (00:46:26), 
a wśród kobiet zwyciężyła Małgo-
rzata Brok z Plewisk (00:54:22). 
Uczestnicy chwalili dobrą organi-
zację, rodzinną, piknikową, atmos-
ferę, cenne nagrody (m.in. sprzęt 
RTF i AGD, weekend w hotelu, auto 
na weekend) i malowniczą trasę. 
Pętla wokół jeziora uznawana jest 
bowiem za jedną z najpiękniejszych 
w Wielkopolsce – przebiega w lesie 
i poprzez plażę. 

Impreza, nad którą patronat spra-

wuje „Nasz Głos Poznański”, to rów-
nież doskonała okazja do spędzenia 
przedpołudnia w rodzinnej, sporto-
wej atmosferze. Były bowiem biegi 
dla najmłodszych w kilku katego-
riach wiekowych oraz liczne atrakcje. 

– Każda kolejna edycja Rozaliń-
skiej 13-tki cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem – mówi Da-
wid Sztandera z fi rmy Novum Plus, 
głównego organizatora wydarzenia. 
– Impreza jest już dobrze znana i co-
raz więcej osób docenia uroki pięk-
nej trasy. Zapisy zakończyły się spo-

ro przed czasem. Głównym celem 
biegu jest promocja tego miejsca. 
Chcemy pokazać tą część gminy 
Tarnowo Podgórne, gdzie realizuje-
my osiedle Rozalin. To zielone płuca 
gminy. Zachęcamy ludzi by tutaj 
przyjechali, zobaczyli i może chcieli 
zostać na dłużej. Zapraszamy na ko-
lejną, piątą już edycję biegu.

Osiedle Rozalin to nowoczesne 
domy jednorodzinne i mieszkania. 
Znajduje się w Lusówku, w bezpo-
średnim sąsiedztwie lasu, nieopodal 
jeziora, a jednocześnie jedynie 20 

minut od centrum Poznania. Te-
reny rekreacyjne na wyciągnięcie 
ręki, świeże powietrze pozbawione 
smogu, rozbudowana i zadbana in-
frastruktura oraz wygodny dojazd 
do wszystkich części metropolii to 
tylko kilka jego atutów.

Osiedle Rozalin jest w pełni zur-
banizowane i ma bogatą infrastruk-
turę. Wszystkie budynki podłączone 
są do gminnej kanalizacji sanitarnej 
i wodociągu. Posiadają ogrzewanie 
gazowe oraz dostęp do telewizji 
kablowej, telefonii i szerokopa-

smowego internetu. W standardzie 
jest kompletna instalacja elektrycz-
na, C.O. wraz z piecem gazowym 
i grzejnikami oraz podjazd z kostki 
betonowej. Każdy nowo oddany 
dom posiada dostęp zarówno do 
drogi, jak i chodników. Zadbano 
również o pełne oświetlenie ulicz-
ne. Ok. 800 m od osiedla znajduje 
się przedszkole, a także szkoła pod-
stawowa. Przy osiedlu znajduje się 
przystanek komunikacji miejskiej, 
która kursuje na trasie Lusówko – 
Poznań Ogrody. Red 

248 osób ukończyło IV Rozalińską 13-tkę, czyli bieg na dystansie 13 km prowadzący malowniczą trasą 
wokół Jeziora Lusowskiego, który odbył się 19 maja na osiedlu Rozalin w Lusówku (gm. Tarnowo Podgórne) 
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Rozalińska Trzynastka


