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Powidz Jam Festiwal Powidz Jam Festiwal STR. 12
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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!

TRIATHLON TRIATHLON 
TO JEGO PASJA TO JEGO PASJA 
Doktor Arkadiusz Święcicki, okulista z Napachania (gm. Rokietnica), Doktor Arkadiusz Święcicki, okulista z Napachania (gm. Rokietnica), 
uprawia ekstremalny triathlon i odnosi sukcesy! Więcej nauprawia ekstremalny triathlon i odnosi sukcesy! Więcej na STR. 15STR. 15
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Mamy dobre wiadomości dla poznaniaków!

Kalendarium

27 lipca
PIĄTEK
• Tego dnia na niebie będzie 
można zaobserwować aż dwa 
wyjątkowe zjawiska astrono-
miczne: całkowite zaćmienie 
księżyca i wielką opozycję 
Marsa. Aby najmłodsi mogli 
lepiej zrozumieć to kosmiczne 
wydarzenie, nieformalna grupa 
jeżycka zaprasza na rodzinną 
zabawę na niedawno wysprzą-
tanym przez nią nieformalnym 
jeżyckim placu zabaw przy ul. 
Mickiewicza 32 (za Przedszko-
lem Lipowa Alejka) w Poznaniu, 
w godz. 17–19. W zabaw-
ny i nieszablonowy sposób 
wyjaśniane będą zagadnienia 
związane z Układem Słonecz-
nym. Opisane zostaną zjawiska 
zaćmienia Słońca i Księżyca, 
uczestnicy będą też zachęcani 
do wycieczki na Górę Moraską. 
Powstanie terenowa makieta 
Układu Słonecznego, po której 
będzie można podróżować 
z prędkością światła, łapiąc 
w żagle wiatr słoneczny. Główna 
część zabawy jest zaplanowana 
z myślą o dzieciach w wieku 
5–12 lat. Organizatorzy zachę-
cają do przyniesienia przekąsek, 
czy własnoręcznie zrobionych 
ciast, aby się podzielić z innymi 
uczestnikami wydarzenia. 
Udział bezpłatny!

5 sierpnia
NIEDZIELA
• 116 koncert z cyklu Lusowskie 
Spotkania Muzyczne pt. „Im-
prowizacje Maryje” rozpocznie 
się o godz. 13, w kościele w Lu-
sowie (gm. Tarnowo Podgórne). 
Wystąpi Kwartet Improsonus, 
czyli profesjonalni poznańscy 
muzycy, których łączy nie tylko 
pasja grania, ale i wyznawanie 
wspólnych wartości i trwała 
przyjaźń. A to najlepsze pod-
stawy do tego, by stawiać sobie 
śmiałe i wartościowe wyzwania 
artystyczne. Natchnieniem 
i kanwą, na której snuć będą swe 
dźwiękowe opowieści są polskie 
pieśni Maryjne – zarówno te 
archaiczne, tworzone przed wie-
kami, jak i te sięgające ostatnich 
dziesięcioleci. W programie 
koncertu będzie można posłu-
chać improwizacji na temat 
znanych pieśni maryjnych, ta-
kich jak: Bogurodzica, Królowej 
Anielskiej.Wstęp wolny. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Mamy dla Państwa dobre wia-
domości w tym wydaniu „Naszego 
Głosu Poznańskiego”. I to w dodat-
ku w pełni tzw. sezonu ogórkowego. 
Nawet nie wiem od której zacząć, 
bo każda pozytywnie wpłynie na 
funkcjonowanie wielu osób. No to 
może na początek przekażę dobre 
wieści od prezydenta Poznania, 
który w piątek poinformował, że 
uzyskał deklarację PKP Polskich Li-
nii Kolejowych S.A. o dofi nansowa-
niu budowy wiaduktów na ulicach 
Lutyckiej i Golęcińskiej. „Podejmuję 

działania, by zrealizować oba te pro-
jekty” – zapewnił Jacek Jaśkowiak. 
O tym jak ważne są to inwestycje dla 
kierowców, nie muszę wspominać. 

W sobotę natomiast napłynęła 
kolejna bardzo dobrą wiadomość, że 
dobiegły końca wieloletnie starania 
władz miasta Poznania o pozyska-
nie stadionu im. Edmunda Szyca 
i przylegającego do niego terenu. 
Wreszcie będzie można zacząć przy-
gotowywać się do rewitalizowania 
tego zaniedbanego dziś obszaru. 

Dobrych informacji publikujemy 

w gazecie więcej, jak choćby tą, iż 
wkrótce rozpocznie się remont Gór-
nego Tarasu Rataj, a rondo Żegrze 
zostanie rozbudowane. Poza tym 
zmodernizowany zostanie Rynek 
Łazarski i most Lecha. 

Dobre wieści mamy też dla kibi-
ców Lecha Poznań. Klub pozyskał 
Portugalczyka João Amarala. 

W tym wydaniu znajdziecie 
Państwo wiele innych pozytywnych 
informacji. Najlepszą wiadomością 
jest zaś ta, że wciąż trwa lato i wiele 
osób ma wakacje! 

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

Zyskają kierow-
cy, pasażerowie 
MPK i kibice!

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

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

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

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

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

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

6 VIII
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!

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

Poznańskie Inwestycje Miejskie 
i spółka ZUE podpisały umowę na 
przebudowę na odcinku od os. Le-
cha do ronda Żegrze, wraz z ron-
dem.

– Niezawodny transport publicz-
ny umożliwia właściwe funkcjono-
wanie organizmu, jakim jest miasto. 
Ma bezpośredni wpływ na jakość 
życia, dlatego nieustannie i kon-
sekwentnie podnosimy standard 
infrastruktury torowo-sieciowej – 
mówi Maciej Wudarski, zastępca 
prezydenta Poznania. – Tylko w tym 
roku przeprowadzone zostały istot-
ne remonty, jak przebudowa sieci 
trakcyjnej w ul. Murawa, czy układu 
torowego na ul. Hetmańskiej. Trwa 
przebudowa sieci trakcyjnej w ul. 28 
Czerwca 1956r. i na pętli Dębiec. Na 
mniejsze i większe remonty w tym 
roku przeznaczonych zostanie łącz-
nie 25 mln zł. Same naprawy jednak 
nie wystarczą, aby tworzyć sprawny 
system komunikacyjny. 

17 lipca podpisana została umo-
wa na zrealizowanie inwestycji nie-
zwykle ważnej dla mieszkańców, 
szczególnie z Chartowa i Żegrza, 
bo dotyczy kompleksowej moderni-
zacji torowiska na Górnym Tarasie 
Rataj i przebudowy ronda Żegrze.

– W wyniku przetargu wyłoniony 
został wykonawca, który zrealizuje 
przedsięwzięcie. Spółka ZUE S.A. 
zadeklarowała, że zrobi to w ciągu 
14 miesięcy od podpisania umowy, 
czyli w terminie o miesiąc krót-
szym niż początkowo zakładaliśmy 
– stwierdza Paweł Śledziejowski, 
prezes spółki Poznańskie Inwesty-
cje Miejskie. – Zgodnie z harmono-
gramem, w 2018 roku zasadnicze 
prace będą się toczyć w rejonie ron-
da Żegrze, natomiast w przyszłym 
roku będzie równolegle prowadzo-

na przebudowa trasy na Górnym 
Tarasie Rataj. Prace obejmą zarów-
no infrastrukturę transportową (ok. 
2,2 km trasy łącznie z ułożeniem 
torów pod kątem budowy nowej tra-
sy tramwajowej na ul. Unii Lubel-
skiej), jak i drogową.

Na Górnym Tarasie Rataj powsta-
nie nowoczesna trasa tramwajowa – 
trwała, stabilna, dostępna dla osób 
niepełnosprawnych, gwarantująca 
ograniczenie emisji drgań i hałasu 
oraz wysoki komfort podróżowania. 
Kompletnie przebudowane zostanie 
torowisko, a także sieć trakcyjna 
na całym odcinku od ronda Żegrze 
do os. Lecha. Nowe oblicze zyskają 
przystanki tramwajowe, a przysta-
nek Os. Czecha stanie się przystan-
kiem zintegrowanym, tramwajo-
wo-autobusowym, gdzie przesiadki 
będą dokonywane „drzwi w drzwi”. 
Tam również piesi zyskają dodatko-
we przejście naziemne, które umoż-
liwi swobodny dostęp do przystan-
ku osobom niepełnosprawnym.

Rondo Żegrze będzie większe
Rozbudowane zostanie rondo Że-

grze (powiększy się jego średnica). 
Zlikwidowane zostaną niewygodne 
przejścia podziemne, powstanie 
układ przystanków tramwajowych 
od strony ul. Żegrze. W tym rejonie 
nastąpi też przebudowa i budowa 
nowych chodników oraz dróg rowe-
rowych.

Zakres prac przewiduje wyposa-
żenie infrastruktury drogowo-to-
rowej w elementy stałej organizacji 
ruchu i bezpieczeństwa, w tym sy-
gnalizacji świetlnej, a także budowę 
systemu monitoringu wizyjnego. 
Przebudowane zostanie oświetle-
nie, kanalizacja deszczowa, sieć wo-
dociągowa oraz gazowa itp. W rejo-

nie ronda Żegrze zasadzono będą 
nowe drzewa, a także postawiona 
zostanie tzw. mała architektura na 
przystankach, jak wiaty, ławki, czy 
tablice informacji pasażerskiej.

W trakcie inwestycji nastąpi prze-
budowa skrzyżowań ulic Chartowo-
Wiatraczna i Żegrze-Bobrzańska 
w zakresie nawierzchni jezdni oraz 
chodników.

– Nowoczesna infrastruktura to-
rowo-sieciowa jest niezwykle waż-
nym elementem funkcjonowania 
komunikacji publicznej, dlatego 
bardzo cieszymy się, że to my bę-
dziemy wykonawcą przebudowy 
trasy tramwajowej na Górnym Ta-
rasie Rataj. Jest to nasza kolejna 
realizacja w Poznaniu, gdzie już 
wykonywaliśmy m.in. przedłuże-
nie trasy Poznańskiego Szybkiego 
Tramwaju do Dworca Zachodniego 
i budowaliśmy zajezdnię tramwajo-
wą Franowo, która otrzymała tytuł 
„Budowy Roku 2015”. Dołożymy 
starań, by również ten projekt został 
wykonany zgodnie z najwyższymi 
rynkowymi standardami – mówi 
Marcin Wiśniewski, wiceprezes za-
rządu ZUE S.A.

Inwestycja za 100 mln zł
Prace rozpoczną się w sierpniu, 

a ich zakończenie planowane jest na 
koniec 2019 roku. Będą kosztować 
ok. 100 mln zł.

Inwestycja jest jedną z części 
dużego zadania projektowego pod 
nazwą „Przebudowa trasy tramwa-
jowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo 
Żegrze wraz z budową odcinka od 
ronda Żegrze do ul. Unii Lubel-
skiej” – projekt jest dofi nansowany 
ze środków UE w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 w obrębie 
działania 6.1 „Rozwój publicznego 
transportu zbiorowego w miastach” 
(Fundusz Spójności). Kolejne etapy 
projektu to budowa układu toro-
wego i drogowego w ciągu ul. Unii 
Lubelskiej wraz z budową nowej 
pętli tramwajowo-autobusowej oraz 
modernizacja trasy kórnickiej. Całe 
zadanie zakończy się w 2023 roku.

Informacje komunikacyjne
Pomiędzy rondem Żegrze a przy-

stankiem Żegrze I wybudowany 
zostanie tymczasowy zjazd torowy. 
Dzięki temu do końca 2018 roku 

utrzymany zostanie ruch tramwajo-
wy w ciągu ulic Chartowo i Żegrze. 
Do przystanku Żegrze I będzie do-
jeżdżał tramwaj linii nr 17 (z Ogro-
dów, przez rondo Śródka i os. Le-
cha). Na odcinku od ronda Starołęka 
do przystanku os. Lecha kursować 
będzie autobus „za tramwaj” T1. Na 
czas budowy zjazdu mogą pojawić 
się krótkotrwałe utrudnienia w ru-
chu tramwajów – jednak już wów-
czas kursować będzie linia T1.

W pierwszym etapie prac tram-
waje linii nr 1 będą kursować przez 
ul. Zamenhofa i trasę kórnicką na 
Franowo, a linii nr 5 – będą dojeż-
dżały do przystanku Kórnicka.

W 2019 roku ruch tramwajowy 
będzie wstrzymany na całym od-
cinku robót (wykonawca przystąpi 
do przebudowy trasy tramwajowej 
w ciągu ul. Chartowo i Żegrze oraz 
do przebudowy skrzyżowań ulic 
Chartowo-Wiatraczna i Żegrze-Bo-
brzańska).

Na czas przebudowy ronda Że-
grze utrzymana zostanie możliwość 
przejazdu jednym pasem przez ron-
do, przy czym przejazd od strony ul. 
Żegrze w stronę ul. Unii Lubelskiej 
odbywać się będzie objazdem przez 
rondo Starołęka, a przejazd z ul. 
Unii Lubelskiej w ul. Hetmańską – 
przez skrzyżowanie ul. Kurlandzka-
Infl ancka-Żegrze.

W związku z pracami na odcin-
ku od ronda Żegrze do os. Lecha 
wprowadzane będą etapowo cza-
sowe zmiany w organizacji ruchu. 
Utrzymana zostanie możliwość ru-
chu ogólnego pojazdów w ciągu ulic 
Żegrze i Chartowo. Kierowcy muszą 
się jednak liczyć z wyłączeniami sy-
gnalizacji świetlnych i czasowymi 
ograniczeniami prędkości w rejo-
nach prac. ZTM, RB

Remont Górnego Tarasu Rataj
Powstanie nowoczesna, trwała, bezpieczna i cicha trasa tramwajowa, a infrastruktura przystankowa 
zostanie dostosowana do potrzeb osób o obniżonej sprawności. Rondo Żegrze zostanie rozbudowane

Rozstrzygnięto przetarg na opra-
cowanie projektu organizacji ru-
chu oraz parkowania na obszarze 
osiedla św. Łazarz. To kolejny, po 
Wildzie, obszar gdzie planowane 
jest wprowadzenie Strefy Płatnego 
Parkowania i uspokojenie ruchu.

31 stycznia 2018 roku zakończyły 
się konsultacje mające doprowadzić 
do uspokojenia ruchu i wprowadze-
nie SPP na terenie Łazarza. Opinio-
wanie spotkało się z rekordowym 
zainteresowaniem mieszkańców. 
Przesłano 393 wiadomości email, 
kilkadziesiąt pism i list podpisów 
zawierających łącznie 216 uwag 
i propozycji zmian do koncepcji 
uspokojenia ruchu na Łazarzu. Do 
tego kilkaset osób, które wzięły 
udział w spotkaniach z mieszkańca-
mi 17 i 18 stycznia br. Konsultacje 
trwały od 15 grudnia 2017 roku.

Celem konsultowanej koncepcji 
jest uspokojenie ruchu na Łazarzu 
poprzez ograniczenie lub wyelimi-

nowanie przejazdów tranzytowych 
oraz zmiana kierunków ruchu i rela-
cji na skrzyżowaniach w taki sposób, 
aby możliwe stało się wprowadzenie 
SPP. To ostatnie działanie wiąże się 
z postulatami mieszkańców o upo-
rządkowanie parkowania, w tym 
rozwiązanie problemu pozostawia-
nia pojazdów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. Z kolei wpro-

wadzenie ruchu jednokierunkowego 
na wybranych ulicach pozwala wy-
znaczyć nowe miejsca parkingowe. 
Dzięki temu osiąga się jednocześnie 
efekt uspokojenia ruchu, czyniąc 
przejazdy tranzytowe przez dzielni-
cę nieopłacalnymi czasowo.

Zmiany na terenie Łazarza były 
zaprezentowane w trzech wa-
riantach. Pierwszy (W1) zakłada 

zmiany wyłącznie na obszarze tzw. 
Dolnego Łazarza. Zmiany w orga-
nizacji ruchu na Łazarzu związane 
z wdrożeniem SPP rozpoczną się 
od realizacji wariantu W1, który 
w konsultacjach społecznych zyskał 
duże poparcie mieszkańców przy 
zaledwie kilku głosach przeciwnych 
jego wprowadzeniu. Wariant ten 
został również zarekomendowany 
przez Radę Osiedla Św. Łazarz.

Obecnie Strefa Płatnego Parko-
wania w Poznaniu obejmuje Stare 
Miasto, Jeżyce oraz fragment Ła-
zarza w sąsiedztwie Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich. Ko-
rzyścią płynącą z funkcjonowania 
SPP jest zwiększenie rotacji parku-
jących aut. Samochody rzadziej są 
parkowane na długi czas, co ułatwia 
znalezienie wolnego miejsca po-
stojowego. Obszary nieobjęte SPP 
są często traktowane jako parking 
buforowy – wprowadzenie stre-
fy zmniejsza skalę tego zjawiska. 

Wprowadzenie SPP oznacza ko-
nieczność dostosowania parkowa-
nia do obowiązujących przepisów. 
Dzięki temu piesi zyskują więcej 
miejsca na chodnikach, poprawia 
się widoczność na skrzyżowaniach, 
likwidowane są „dzikie” parkingi. 
SPP jest korzystna oferta dla miesz-
kańców strefy. Miesięczny koszt 
parkowania w strefi e dla jej miesz-
kańca to tylko 10 zł.

Również wymierne korzyści pły-
ną z funkcjonowania SPP. Spora 
część wpływów przekazywana jest 
na poprawę jakości ulic i chodników 
w danej strefi e. Przykładem może 
być m.in. oddana niedawno do użyt-
ku ul. Rybaki.

Projekt organizacji ruchu na Ła-
zarzu, który ma powstać do końca 
tego roku. Jego realizacja plano-
wana jest natomiast na lata 2019–
2021. Zmiany na ulicach Łazarza 
zaczną być widoczne pod koniec 
przyszłego roku. RB

Strefa i uspokojenie ruchu na Łazarzu coraz bliżej

Przebudowana trasa będzie miała ok. 2,2 km długości.
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W nocy z 3 na 4 sierpnia rozpocz-
nie się remont północnej części mo-
stu Lecha. Zostanie ona rozebrana 
i wybudowana od nowa. Ruch sa-
mochodowy wróci na nowy obiekt 
na początku 2020 roku.

Teren mostu został przekazany 
wykonawcy już 2 lipca, ale zgodnie 
z warunkami umowy mógł on wy-
łączyć most z ruchu w momencie, 
w którym przystąpi do prac rozbiór-
kowych. Dzięki temu użytkownicy 
mostu przez cały lipiec mogli z nie-
go korzystać. W sobotę, 4 sierpnia, 
rozpoczną się prace związane z roz-
biórką obiektu.

Chociaż przebudowa północnej 
nitki mostu Lecha obejmie obszar 
od skrzyżowania ul. Hlonda z ul. 
Bałtycką do skrzyżowania ulic Serb-
skiej i Lechickiej, to obszar oddzia-
ływania tych robót będzie znacznie 
większy. Przebudowywany obiekt 
jest bowiem usytuowany w ciągu 
drogi krajowej nr 92, którą odbywa 
się ruch tranzytowy przez Poznań – 
na linii Wschód-Zachód.

Informacje o zmianach organiza-
cji ruchu oraz tablice wyznaczające 
objazdy na skrzyżowaniach i wę-
złach drogi krajowej nr 92 pojawią 
się po wschodniej stronie Poznania 
już w okolicach Konina, a po stronie 
zachodniej – w okolicach Nowego 
Tomyśla. Przewidziano, że objazdy 
będą odbywać się przez drogi eks-
presowe S5 i S11, drogę krajową 
nr 25, a także drogi wojewódzkie nr 
305, 306, 466 oraz autostradę A2.

Organizacja ruchu na moście
Szczegółowe informacje na te-

mat zmienionej organizacji ruchu 
i związaną z tym konieczności zmia-
ny jezdni i pasów ruchu na przyle-
gających do mostu skrzyżowaniach 
pojawią się na tablicach umieszczo-
nych 150 m przed skrzyżowaniami 
ul. Hlonda z ul. Bałtycką oraz ul. 
Serbskiej i ul. Lechickiej. Całość 
robót oraz dojazdy do istniejącego 

obiektu są w zasięgu oświetlenia 
ulicznego.

Na samym moście Lecha przez 
cały okres trwania inwestycji ruch 
pojazdów w obu kierunkach będzie 
odbywał się wyłącznie południo-
wą nitką, na której obecnie czynne 
są trzy pasy ruchu w jedną stronę, 
o szerokości 3,5 m każdy. Na okres 
czasowej organizacji ruchu po jezd-
ni obiektu południowego odbywał 
się będzie ruch dwukierunkowy 
przy czym pasy jezdni zostaną wy-
dzielone przy pomocy odpowiednie-
go oznakowania.

Kierowcy jadący mostem od stro-
ny ul. Lechickiej i Serbskiej począt-
kowo będą poruszali się jednym 
pasem, po czym mniej więcej w po-
łowie istniejącego mostu będą mo-
gli dokonać wyboru między pasem 
lewym do jazdy na wprost i pasem 
prawym przeznaczonym do skrętu 
w prawo w ul. Hlonda.

Z kolei ruch po moście, dla ja-
dących od strony ul. Bałtyckiej 
(np. z Czerwonaka czy Swarzędza) 
w stronę ul. Lechickiej i Serbskiej, 
będzie odbywał się początkowo 
jednym pasem, który z czasem roz-
szerzy się do dwóch. Jednym bę-
dzie można kontynuować jazdę na 
wprost, w stronę Lechickiej, a dru-
gim skręcić w lewo, w ul. Serbską.

Most w wieku emerytalnym
Północna część mostu była bar-

dzo w złym stanie. Powstała na 
początku lat 50 ubiegłego stulecia 
i przez ponad 40 lat przejeżdżały po 
niej samochody w obu kierunkach. 
Część południowa została wybudo-
wana pod koniec lat 90.

Nowy most, o długości niemal 
236 metrów, będzie nie tylko dosto-
sowany do większych obciążeń, ale 
też wyposażony w trzy pasy jezdni 
o szerokości 3,5 m każdy, ścieżkę 
rowerową o szerokości 2 m oraz 
chodnik o szerokości 1,5 m.
RB

Remont mostu Lecha

Rynek Łazarski jest głównym punk-
tem tzw. „Dolnego Łazarza”. Od 
lat to właśnie tam w świeże owoce 
i warzywa zaopatrują się mieszkań-
cy Poznania. Po latach zaniedbań 
konieczna jest jednak przebudowa 
rynku i jego najbliższego sąsiedz-
twa. Po kompleksowej moderniza-
cji nowy rynek pełnić będzie także 
rolę miejsca spotkań, wypoczynku 
i organizacji wydarzeń kulturalnych, 
służąc całej społeczności Łazarza.

Prace mają ruszyć jesienią tego 
roku i potrwać około dwóch lat. Po-
czątkowo przebudowa rynku miała 
rozpocząć się w lipcu, ale miasto na 
wniosek kupców przesunęło termin 
rozpoczęcia prac na po wakacjach.

Roboty prowadzone będą 
w trzech etapach. Najpóźniej dwa 

miesiące po podpisaniu umowy 
ze zwycięzcą przetargu powstanie 
targowisko tymczasowe. To na nim 
będą handlować kupcy z obecnego 
targowiska. Gdy miejsce dla kup-

ców będzie gotowe, ruszy remont 
dużej płyty rynku wraz z budową 
nowego, zadaszonego targowiska. 
Wykonawca będzie miał na to rok 
od podpisania umowy.

Ostatnim etapem inwestycji bę-
dzie remont tzw. małej płyty wraz 
ze skwerem im. Kazimierza Nowaka 
– wykonawca musi go zakończyć do 
24 miesięcy od podpisania doku-
mentów.

Do ogłoszenia przetargu miasto 
przygotowywało się przez wiele 
miesięcy. Już w drugiej połowie 
2015 rozpoczęły się konsultacje 
społeczne propozycji wytycznych 
programowych do planowanego 
konkursu na modernizację Rynku 
Łazarskiego. W ogłoszonym przez 
miasto konkursie na zagospoda-
rowanie rynku wzięło udział aż 25 
pracowni projektowych. Do drugie-
go etapu zakwalifi kowano 5 z nich, 
a zwyciężyła praca przygotowana 
przez Autorską Pracownię Archi-

tektoniczną Jacek Bułat z Pozna-
nia.

W zwycięskiej koncepcji targo-
wisko zostało zaprojektowane na 
planie koła z przezroczystym zada-
szeniem. Architekci przewidzieli 
też dodatkową przestrzeń handlową 
przeznaczoną dla okazjonalnych 
jarmarków. Dwukierunkowa ulica 
wokół rynku zapewni wygodny do-
jazd do budynków oraz targowiska. 
Mieszkańcy zyskają szersze chod-
niki oraz zieleń przed wejściami do 
budynków, a także miejsce do wypo-
czynku i rekreacji, które powstanie 
na przestrzeni tzw. lejka łazarskie-
go. W przestrzeni lejka znajdzie się 
też miejsce przygotowane specjalnie 
dla dzieci. Z główną płytą rynku plac 
będzie powiązany schodami. AW

Rynek Łazarski będzie jak nowy
Miasto Poznań ogłosiło przetarg na kompleksowy remont Rynku Łazarskiego. Prace mają rozpocząć 
się jesienią, a inwestycja będzie prowadzona etapami – tak, by kupcy przez cały czas mogli handlować 
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– Dobra wiadomość! Mamy de-
klarację PKP Polskich Linii Ko-
lejowych S.A. o dofi nansowaniu 
budowy wiaduktów na ulicach 
Lutyckiej i Golęcińskiej. Podejmu-
ję działania, by zrealizować oba 
te projekty. To ważne nie tylko dla 
mieszkańców tej części Poznania, 
ale również w kontekście moder-
nizacji trasy kolejowej Poznań-Piła 
i uruchomienia Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej – poinformował 
Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta 
Poznania.

Przebudowa ul. Lutyckiej w cią-
gu drogi krajowej 92, rozbudowa 
alei Solidarności, budowa węzłów 
Podolany i Koszalińska oraz wia-
duktu nad linią kolejową Poznań 
– Piła były przedmiotem konsulta-
cji społecznych, które odbyły się na 
początku tego roku.

Inwestycja, z uwagi na szeroki 
zakres, podzielona została na etapy 
realizacyjne. Pierwsze dwa obejmo-
wały między innymi budowę wia-
duktu kolejowego nad linią kolejo-
wą Poznań – Piła, przedłużenie al. 
Solidarności od skrzyżowania z ul. 
Witosa do ul. Lutyckiej, połączenie 
ul. Jasielskiej z ul. Lutycką oraz bu-
dowę węzłów Podolany i Koszaliń-
ska.

W wyniku konsultacji zdecy-
dowano o włączeniu do etapu 1.2 
koncepcji budowy połączenia ul. 
Koszalińskiej z ul. Lutycką, która 
umożliwi przejazd z zachowaniem 
wszystkich relacji (Strzeszyn – cen-
trum, Strzeszyn – Podolany / Piąt-
kowo, Strzeszyn – Wola i w prze-
ciwnych kierunkach).

Z przeprowadzonej analizy ru-
chu wynikało, że zasadnicza popra-
wa warunków ruchu w tym rejonie 
miasta nastąpi na skutek budowy 
wiaduktu nad linią kolejową nr 
354 Poznań-Piła oraz przedłużenia 
al. Solidarności do ul. Lutyckiej. 
Rozwiązania te zapewnią spraw-
ną obsługę transportową m.in. dla 
mieszkańców Strzeszyna i Podolan.

Wiadukt w ciągu ul. Golęcińskiej 
miał być przedmiotem osobnego 
opracowania koncepcyjnego. Już 
w czasie konsultacji informowa-
no, że „na jego realizację w terenie 
miasto będzie się starało pozyskać 
dofi nasowanie zewnętrzne we współ-
pracy z PKP w ramach programu na 
likwidację jednopoziomowych skrzy-
żowań linii kolejowych z drogami”.

Bezkolizyjne przejazdy
Miasto złożyło aplikacja do pro-

jektu „Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych 
z drogami – etap III”. PKP PLK 
zakończyło analizę wstępnych kon-
cepcji przekazanych przez zarząd-
ców dróg ubiegających się o udział 
w projekcie i dokonało wyboru za-
dań, które PLK planują realizować 
we współpracy z jednostkami sa-
morządu terytorialnego w ramach 
etapu III.

Opierając się na dostępnej puli 
środków w ramach Etapu III, spo-
rządzono listę podstawową inicja-
tyw oraz listę rezerwową. Udział 
fi nansowy PLK w każdej z wybra-
nych inicjatyw ograniczony jest do 
kwoty wynikającej z przekazanej 
przez zarządcę drogi koncepcji.

– Z przyjemności informujemy, 
że dwie przekazane przez Państwa 
koncepcje przedsięwzięć znajdują 
się na liście podstawowej, kwalifi -
kując się tym samym do dalszego 
procedowania w ramach Etapu III. 
Zgodnie z przekazanymi Państwu 
wcześniej założeniami projektu, 
kolejnym krokiem jest podpisanie 
Porozumienia o współpracy pomię-
dzy PLK a zarządcą drogi – infor-
muje w komunikacie PKP PLK S.A.

Łącznie na dwa bezkolizyjne 
przejazdy PKP PLK przekaże pra-
wie 14 mln zł.

Dwie inne inwestycje prze-
cinające linie kolejowe – na ul. 
Grunwaldzkiej i ul. Krańcowej – 
o których dofi nansowanie również 
Poznań aplikował, znalazły się na 
liście rezerwowej.

Pieniądze nie tylko od PKP
Na najbliższe lata w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na przebu-
dowę ul. Lutyckiej zarezerwowa-
na jest obecnie kwota ponad 36 
mln zł. Oprócz środków własnych 
i dofi nansowania PKP PLK miasto 
Poznań będzie się starało uzyskać 
dofi nansowanie z dofi nansowa-
nia unijnego – w ramach działań 
4.2 POIS. Z tego źródła Poznań 
uzyskał dotację prawie 122 mln 
zł na przebudowę ul. Bałtyckiej 
na odcinku od Syreniej do mostu 
Lecha, mostu Lecha oraz budowę 
węzła Naramowicka. Stąd można 

uzyskać dotację w wysokości na-
wet 85% kosztów kwalifi kowanych. 
Możliwe jest też dotacja ze środ-
ków budżetu państwa w ramach 
tzw. Rezerwy Subwencji Ogólnej. 
Z tego źródła, w latach 2016-2017, 
Poznań otrzymał ok. 46 mln zł na 
przebudowę tzw. Estakady Kato-
wickiej. Możliwe jest ubieganie się 
o dofi nansowanie w wysokości nie 
przekraczającej połowy nakładów 
ponoszonych na daną inwestycję 
w danym roku.

W przypadku zapewnienia całe-
go fi nansowania, opracowania pro-
jektu, wybrania wykonawcy roboty 
budowlane mogłyby się zakończyć 
w 2021 lub 2022 roku.

Dwa przejazdy, które zostaną do-
fi nansowane są ważne komunika-
cyjnie. Ten w ciągu ul. Golęcińskiej 
łączy Sołacz i centrum ze Strzeszy-
nem, natomiast przejazd przez ul. 
Lutycką przecina drogę krajową nr 
92. Przy jednym i drugim podczas 
zamkniętych szlabanów tworzą się 
korki. Budowa obu wiaduktów bę-
dzie inwestycjami o strategicznym 
znaczeniu zarówno dla mieszkań-
ców osiedli w północno-zachodniej 
części Poznania, jak również całego 
miasta i aglomeracji poznańskiej. 
RB

Będą dwa bezkolizyjne przejazdy
PKP PLK przekaże prawie 14 mln zł na budowę wiaduktów na ulicach Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu

Roboty budowlane 
przy wiaduktach 
mogłyby się zakoń-
czyć w 2021 lub 
2022 roku
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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

W uroczystości udział wzięli wójto-
wie Tarnowa Podgórnego i Rokiet-
nicy, radni Tarnowa Podgórnego, 
zastępca dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz 
Woźnica, kierownik tarnowskiego 
OPS Dariusz Nowakowski, przed-
stawiciele stowarzyszeń działają-
cych na rzecz osób niepełnospraw-
nych ROKTAR – skarbnik Maria 
Mruk oraz TARSON – prezes Ka-
zimierz Szulc, projektanci Joanna 
i Michał Kapturczak z pracowni 
Consultor, wykonawca Piotr Bączyk 
z fi rmy REMO-BĄCZYK. 

Po odczytaniu i podpisaniu aktu 
erekcyjnego, dokument został wło-
żony do specjalnej tuby i zamuro-
wany w jednej ze ścian. Budowę 
poświęcił ks. Szymon Czarnasiak, 
wikariusz Parafi i pw. Wszystkich 
Świętych w Tarnowie Podgórnym. 
Następnie goście zwiedzili plac bu-
dowy – przewodnikiem był architekt 
Michał Kapturczak, który objaśniał 
przeznaczenie poszczególnych 
przestrzeni. 

W budynku Warsztatu Terapii 
Zajęciowej zaplanowano cztery 
strefy funkcjonalne: 

• warsztat – tu zaprojektowano 
10 sal: pracownie głośne (stolarska, 

ceramiczna, ogrodowa i wikliniar-
ska) i ciche (krawiecka i tkaniny, 
komputerowa, edukacyjna i pla-
styczna), pracownia gospodarstwa 
domowego (w formie kuchni, dla 8 
osób) oraz muzyczna, 

• sala wielofunkcyjna (na co dzień 
jadalnia, do wykorzystania również 
jako sala teatralna, muzyczna, kon-
ferencyjna i balowa),

• strefa zamieszkania zbiorowego 
– hostel (dwa pokoje, każdy dla 1–2 
osób z łazienka i aneksem kuchen-
nym dostosowanymi do potrzeb 
osób niepełnosprawnych).

Koszt budowy to 5,5 mln zł – 
w całości pokryty z budżetu gminy 
Tarnowo Podgórne. Prace powin-
ny zostać ukończone w kwietniu 
2019 r. ARz

Kamień węgielny 
na budowie WTZ
W Tarnowie Podgórnym, przy ul. 27 Grudnia, na budowie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej wmurowano kamień węgielny 

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

Kamień węgielny wmurowali wójtowie Tarnowa Podgórnego – Tadeusz 
Czajka (z lewej) i Rokietnicy – Bartosz Derech. 
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Wójt gminy Komorniki Jan Broda 
zaprasza mieszkańców do współ-
pracy w likwidacji lokalnych źródeł 
ciepła opalanych paliwem stałym.

Gmina Komorniki uruchamia 
dotacje na wymianę starych pieców 
na ekologiczne systemy ogrzewania 
(kotły gazowe, olejowe, elektryczne, 
pompy ciepła, paliwa stałe).

Przyjęta przez Radę Gminy Ko-
morniki uchwała w sprawie okre-
ślania zasad udzielania dotacji 
celowych z budżetu Gminy Komor-
niki na dofi nansowanie kosztów 
wymiany źródeł ciepła w mieszkal-
nych budynkach jednorodzinnych 

lub lokalach na obszarze gminy 
Komorniki ma na celu ogranicze-
nie emisji zanieczyszczeń pocho-
dzących z pieców oraz kotłowni 
węglowych.

Program jest skierowany do 
wszystkich mieszkańców gminy, 
w tym również przedsiębiorców. 
Warunkiem niezbędnym do uzy-
skania dotacji jest trwała likwidacja 
w budynku wszystkich dotychczaso-
wych pieców lub kotłów węglowych.

Uzyskaną dotację w wysokości 
80% kosztów kwalifi kowanych 
jednak nie więcej niż 5.000 zł na 
jeden budynek będzie można prze-

znaczyć na usunięcie starego pa-
leniska, zakup nowego pieca oraz 
armatury niezbędnej do wykonania 
nowego systemu ogrzewania.

Wnioski można składać od 20 
września 2018 roku w Urzędzie 
Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 
Komorniki w godzinach pracy 
urzędu (poniedziałek: 8.30–16.30; 
wtorek-piątek: 7.15–15.15).

Kompletne i prawidłowo wypeł-
nione wnioski będą rozpatrywane 
według kolejności zgłoszeń, do 
wyczerpania środków przeznaczo-
nych na ten cel w budżecie gminy. 
Red 

Wójt gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusz Czajka i prezes zarządu 
PKOB Wegner Bartosz Golis pod-
pisali umowę na budowę Szkoły 
Podstawowej w Przeźmierowie. 
Odbyło się to podczas spotka-
nia w Urzędzie Gminy, w którym 
uczestniczyli również przewodni-
czący Rady Gminy Grzegorz Leon-
hard i skarbnik gminy Katarzyna 
Jackowiak. 

W nowej części na parterze 
znajdzie się 5 sal lekcyjnych z za-
pleczami, świetlica, aula, gabinety 

pedagoga, psychologa, logopedy 
i sklepik uczniowski. Kolejnych 5 sal 
będzie na piętrze, gdzie będą także 
2 sale językowe, sala komputerowa, 

pomieszczenie dla prób chóru (stu-
dio). Na obu kondygnacjach będą 
toalety i pomieszczenia socjalne. 

Zaplanowano także windę dla osób 
niepełnosprawnych. 

Jednocześnie, by uniknąć nauki 
w trybie dwuzmianowym, gmina 
wybuduje szkołę kontenerową. 

– Takie rozwiązanie zapewni 
uczniom optymalne warunki do 
nauki na czas budowy – podkreśla 
wójt Tadeusz Czajka. 

Zgodnie z harmonogramem prac 
budowa nowej szkoły potrwa do 
końca stycznia 2020 r. Koszt to 14 
mln zł, w całości zostanie pokryty 
z budżetu gminy. ARz 

Gmina dopłaci do wymiany pieca

Budują szkołę w Przeźmierowie

Gmina pokryje 
koszt budowy szkoły: 
14 mln zł
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Na węźle Mosina wznowiono prace. 
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Mieszkańców gminy Stęszew ucie-
szył powrót wykonawców na plac 
budowy drogi ekspresowej S5. Był 
to na pewno częściowo efekt ich nie-
dawnego protestu przeciwko wstrzy-
maniu prac na odcinku Głuchowo – 
Wronczyn, w szczególności przeciw 
niedotrzymaniu przez wykonawcę 
oraz Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad terminów za-
mknięcia skrzyżowania drogi woje-
wódzkiej nr 431 z krajową „piątką”.

W efekcie wznowionych robót 
30 czerwca otwarty do użytkowania 

został węzeł Konarzewo (gmina Do-
piewo).

– Do końca lipca planowane jest 
udostępnienie przejazdu poprzecz-
nego nad budowaną trasą na węźle 
Mosina – zapewniła Alina Cieślak, 
rzecznik GDDKiA. 

– Węzeł Mosina, czyli skrzyżowa-

nie Będlewo – Wronczyn, znajduje 
się na terenie naszej gminy – po-
wiedział burmistrz Stęszewa Wło-
dzimierz Pinczak. – Oglądam plac 
budowy codziennie. Prace tam są 
obecnie dość intensywne. Widzę, 
że starają się. Do końca lipca mamy 
jednak tylko zaledwie kilka dni, 
a tam dopiero trwają prace związa-
ne także z betonowaniem. Mając na 
uwadze jakość robot obawiam się, 
że trudne będzie dochowanie reżi-
mów technologicznych w tak krót-
kim czasie. Lech 

Wrócili na budowę S5
Do końca lipca planowane jest udostępnienie przejazdu 
poprzecznego nad budowaną ekspresową trasą na węźle 
Mosina (skrzyżowanie Będlewo – Wronczyn)

Prace na węźle 
S5 Mosina są 
intensywne 

Burmistrz Stęszewa Włodzimierz 
Pinczak w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Wielkopolskie-
go w Poznaniu podpisał umowę 
o dofi nansowaniu projektu pn.: 
„Budowa systemu zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych przy stacji 
kolejowej w Stęszewie i przystanku 
kolejowym w Strykowie”. Partne-
rem projektu jest Powiat Poznański. 
Wartość zadania ma wynieść 17,78 
mln zł, z czego dofi nansowanie to 
14,33 mln zł. Planowany termin re-
alizacji – grudzień 2020 r.

W Stęszewie planowana jest bu-
dowa parkingu dla samochodów 
osobowych w systemie „parkuj 
i jedź” – 142 miejsca postojowe oraz 
wykonanie miejsc parkingowych 

dla rowerów. Powstanie również 
chodnik i ścieżka rowerowa, wyko-
nane zostaną też urządzenia towa-
rzyszące i infrastruktura niezbędna 
do obsługi podróżnych. 

W Strykowie wykonany zosta-
nie parking dla samochodów – 50 
miejsc postojowych oraz miejsca 
parkingowe dla rowerów. Zostanie 
przebudowa ul. Kolejowa, planowa-
ny jest remont ul. Lipowej, wykona-
ne zostaną urządzenia towarzyszące 
i infrastruktura niezbędna do obsłu-
gi podróżnych.

Powiat Poznański będzie odpo-
wiedzialny za realizację dwóch ście-
żek rowerowych do węzła Strykowo 
do Modrza o dł. 3,2 km Rybojedzko 
– Strykowo na dł.10,55 km. Red 

Umowa na węzły 
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Gmina Dopiewo od wielu lat nale-
ży do gmin o najwyższych w kraju 
wzrostach liczby mieszkańców. Ich 
konsekwencją jest wzrost liczby 
mieszkańców i potrzeb. Lipiec tego 
roku gmina ta rozpoczęła przekro-
czeniem progu 25 tys. mieszkań-
ców, co ma ono wymiar symbo-
liczny, bo do urzędowych statystyk 
należałoby doliczyć kilka tysięcy 
mieszkańców zamieszkujących na 
jej terenie bez meldunku. W wielu 
miejscach osiedla mieszkaniowe 
pochłonęły już przestrzeń, która kil-
kanaście lat temu dzieliła miejsco-
wości od siebie. 

W 1998 r. gmina Dopiewo liczy-
ła 9,6 tys. mieszkańców. W ciągu 
20 lat ich liczba się potroiła, jeśli 
uwzględnimy także niezameldowa-
nych, spoza tej statystyki. Ciekawie 

prezentują się różnice w dynamice 
rozwoju poszczególnych miejsco-
wości. 20 lat temu na czele, wśród 
11 sołectw, było Dopiewo (2,5 tys. 
mieszkańców), za nim Konarzewo 
(1,4 tys.), a trzecie Skórzewo (1,3 
tys.). Pierwsza trójka 2018 r. to: 
Skórzewo (7 tys.), które przesunę-
ło się o 2 pozycje, Dąbrówka (3,9 
tys.), która awansowała aż o 10 
pozycji, i Dopiewo (3,4 tys.), które 
odnotowało spadek o 2 oczka, bo 
zwiększyło populację o tylko o 30%. 
Podobnie było z Konarzewem 
i Trzcielinem po 40% wzrostu. Z ko- lei Zakrzewo i Dopiewiec podwoiły 

liczbę mieszkańców.
Ciekawie przedstawiają się wzro-

sty dla sołectw i miejscowości. Nie-
kwestionowaną rekordzistką dyna-
miki wzrostu jest Dąbrówka, której 
populacja rozrosła się 23-krotnie. 

Potem plasują się: Skórzewo – nie-
mal 5,5-krotnie, Dąbrowa – 4-krot-
nie, Gołuski – 3,5-krotnie, Palędzie 
– 3-krotnie. Wśród małych wsi 
na uwagę zasługuje Pokrzywnica 
i Drwęsa (obydwie z sołectwa Więc-
kowice), które dwie dekady temu 

zamieszkiwało po kilkanaście osób, 
a dziś mają 200 i 150 zamieszkują-
cych (11– i 7,5-krotny wzrost). 

Każdy pretekst do przypomnienia 
ważności meldunku jest dobry, dlate-
go przypominamy niezameldowanym 
mieszkańcom, że warto się meldować. 
Nie chodzi tu o statystyki, ale o wska-
zanie fi skusowi w deklaracji podat-
kowej miejsca zamieszkania. Najczę-
ściej wpisujemy miejsce meldunku 
(choć możemy wpisać i inne, np. to 
w którym mieszkamy bez meldunku 
– co warto zapamiętać). W ślad za 
tym wskazaniem niemal 40% podat-
ku (PIT) ma szansę trafi ć do budżetu 
gminy, którą podajemy. W ten sposób 
budżety gminne mogą się zwiększyć 
nawet o kilka milionów. To dodatkowe 
inwestycje i bogatsza oferta dla miesz-
kańców.  Adam Mendrala

Zmieniają się okolice stacji kolejo-
wych w gminie Dopiewo. Zaawan-
sowane są prace zintegrowanego 
węzła przesiadkowego w Palędziu. 
Między Palędziem a Dąbrówką 
powstała tzw. droga wzdłuż torów. 
W lipcu rozpoczęła się również bu-
dowa węzła w okolicy dworca ko-
lejowego w Dopiewie. Inwestycje 
te, razem z wdrożoną w czerwcu 
Poznańską Koleją Metropolitalną, 
mają wpłynąć na wzrost atrakcyj-
ności kolei jako środka transportu, 
na zmianę przyzwyczajeń i zastępo-
wanie codziennych dojazdów samo-
chodami czy busami, korzystaniem 
z częstszych połączeń szynowych. 

Priorytetami, przyświecającymi 
tym inwestycjom, są ochrona śro-
dowiska i odciążenie coraz bardziej 
zatłoczonych dróg prowadzących do 
i z Poznania. Zresztą popularność 
kolei podmiejskiej jako środka trans-
portu, służącego do dojazdów do 
pracy, na uczelnię i do szkoły, a po-
tem pozwalającej na sprawny powrót 
do domu, nie jest czymś wyjątkowym 
w nowoczesnych metropoliach, lecz 
normą. Mieszkańcy wielu europej-
skich czy światowych aglomeracji 
ma za sobą moment zmiany myśle-
nia i środka transportu używanego 
do zaspokajania tych potrzeb.

Zintegrowane węzły przesiadko-
we i tzw. droga wzdłuż torów to klu-
czowe inwestycje gminy Dopiewo 
zaplanowane w tym roku. Łączna 
ich wartość wynosi ok. 19,25 mln zł, 
z czego dofi nansowanie może wy-
nieść ok. 13,9 mln zł.

Węzeł w Palędziu obejmuje 422 
metry nowej drogi, z chodnikiem 
i ścieżką rowerową, która prowa-
dzi od skrzyżowania z ul. Poznań-
ską do skrzyżowania ul. Kolejową. 
Wzdłuż stoją ekrany akustyczne 
z furtką, pozwalającą na przejście 
mieszkańcom pobliskiego osiedla 
na stację i zapewniające komfort, 
chroniąc przed hałasem. Nowy par-
king przy węźle w Palędziu pozwo-
li zaparkować 127 samochodów. 
Znajdą się na nim także 3 miejsca 
dla niepełnosprawnych i 2 dla au-
tobusów.

Parking węzła w Dopiewie ma po-
mieścić 100 samochodów. Dodat-
kowo zostanie na nim wydzielone 8 
miejsc dla niepełnosprawnych. I tu 
przewidziano przebudowy drogowe, 
choć w dużo mniejszym zakresie.

Teren obu węzłów będzie mo-
nitorowany przez systemy kamer 
i doświetlony lampami ulicznymi. 
O dostępności miejsc na parkin-
gach powstałych przy obu stacjach 
będą informować tablice elektro-
niczne. I w Palędziu, i w Dopiewie 
powstaną info-kioski, ławki i wiaty 
rowerowe. Będzie można zaparko-
wać auto lub rower, by kontynuować 
podróż pociągiem PKM, którego 
częstotliwość kursów w godzinach 
szczytu ostatnio wzrosła.

Projekt jest współfi nansowany 
przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego 2014–2020. AM

Gmina Dopiewo się rozrasta. Ma 25 tys. mieszkańców 

Węzły przesiadkowe
Odbędą się one 2 września. Warto 
zaznaczyć sobie ten dzień w kalen-
darzu i przyjechać. Obrzęd ludowy 
i pokaz tańców ludowych zapewni 
uczestnikom Zespół Pieśni i Tańca 
„Chludowianie”, który odwiedzi 
Dopiewo w szerokim kilkudziesię-
cioosobowym składzie. Wydarzenie 
uświetnią koncerty gwiazd disco 
polo – zespołów Classic i Power 
Play, których znawcom gatunku nie 
trzeba przedstawiać. 

Wcześniej będzie można m.in. 
posłuchać kapeli podwórkowej 
i skorzystać z animacji (dostępne 
będą dla dzieci bezpłatne dmu-
chańce) lub zrobić sobie zdjęcie 
ze słomianymi rzeźbami, lub DOP 
i EWO. Podsumowaniem święta 
będzie zabawa taneczna, która po-
trwa do północy. Uroczystości roz-
pocznie msza dziękczynna o godz. 
14:00, podczas której poświęcone 
zostaną wieńce i kosze z plonami. 
Po godz. 15:00 barwny korowód, 
prowadzony przez dopiewską Or-
kiestrę Dętą wyruszy spod kościoła 
na placu gminny.

Dopiewo jest dziś gminą pod-
miejską, ale pamięta o tradycji rol-
niczej i od lat organizuje „Gminne 

Dożynki”. Święto Plonów jest zwią-
zane z zakończeniem żniw, podzię-
kowaniem rolnikom za pracę, bez 
której nie mielibyśmy co jeść. Dla 
innych dożynki są wydarzeniem 
kulturalnym, podczas którego moż-
na poznać zwyczaje ludowe. Pro-
gram dopiewskich „Gminnych Do-

żynek” dostępny będzie już wkrótce 
na dopiewo.pl

Gwiazdy disco polo 
w Dopiewie
Można zakończyć wakacje na „Gminnych Dożynkach” 
w Dopiewie, które zapowiadają się atrakcyjnie 

W tym roku ambasadorami Gminnych Dożynek w Dopiewie zostali: Jo-
anna Jurga i Michał Schiller, z drużyny ultimate frisbee Brave Beavers.

Classic.

Power Play.
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

W 1998 r. gmina 
Dopiewo liczyła 9,6 
tys. mieszkańców



9
NR 141 / 23 LIPCA 2018 

AKTUALNOŚCI

Na zaproszenie odpowiedziało po-
nad 240 osób, zarówno z siedmiu 
kół i klubów działających w tej gmi-
nie i z Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, ale także osoby niezrzeszone. 

W trakcie balu odbył się konkurs 
kapeluszowy (osobne kategorie 
dla pań i panów) – jury, któremu 
przewodziła I zastępca wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat, miało na-
prawdę ciężki orzech do zgryzienia, 
by wybrać najpiękniejsze nakrycia 
głowy. Atrakcyjnymi przerywnika-
mi były: pokaz senioralnej grupy 
gimnastycznej i tanecznej (przygo-
towującej się w ramach zajęć „Ac-
tive Dance” prowadzonych przez 
Fundację Nigdy nie jest za późno 
przy wsparciu gminy Tarnowo Pod-
górne), występ „Maryli Rodowicz”, 
w którą wcieliła się seniorka Ewa, 
a także pokaz tanga w wykonaniu 
zaproszonej pary turniejowej – pań-
stwa Szulc. 

Bal trwał do godz. 20.00 (od 
15.00!), a uczestnicy bawili się 
świetnie do ostatnich dźwięków dj 
Waldemara. Odjeżdżając specjalnie 
na tę okazję zorganizowanymi bez-
płatnymi autobusami TPBUS nie 
kryli żalu „że tak krótko”. ARz

I Bal Seniorów 
Tarnowa Podgórnego
7 lipca do Pałacu Jankowice Rada Seniorów Gminy Tarnowo 
Podgórne zaprosiła na I Bal Seniorów Gminy Tarnowo 
Podgórne pod patronatem wójta Tadeusza Czajki 

Podczas gali podsumowującej VIII 
edycję konkursu „Wielkopolska 
otwarta dla osób z niepełnospraw-
nościami” wyróżniono gminę Tar-
nowo Podgórne, działającą w part-
nerstwie z Fundacją „Nigdy nie jest 
za późno”. 

– W tej edycji zgłosiliśmy projekt 
„Piękno bez granic Poznań 2017” 
– mówi I zastępca wójta Ewa Nosz-
czyńska-Szkurat. – Cieszę się, że ten 
oryginalny i unikalny projekt został 
doceniony przez kapitułę konkursu.

Pokaz „Piękno bez granic” odbył 
się w kwietniu 2017 r. na terenie 
MTP w Poznaniu, podczas ubiegło-
rocznych targów Look&Beauty Vi-
sion. Pokazano wówczas, że osoby 
z zespołem Downa i niepełnospraw-
ne ruchowo nie tylko są wśród nas, 
ale i mają prawo czuć się i wyglądać 
pięknie. Mają swoje pasje i marze-

nia, aktywnie uprawiają sport, ko-
chają i są kochane. Mogą również 
wystąpić na scenie! 

Podziękowania za uczestnictwo 
w konkursie odebrała I zastępca wój-
ta wraz z wolontariuszkami Anną 
Łącką i Idą Owczarek (dziewczyny 
zostały wydelegowane przez Maję 
Stępień – prezes fundacji i pomy-
słodawczynię pokazu). Bezsporna 
innowacyjność i oryginalność pomy-
słu oraz fakt, że pierwszy raz w hi-
storii Poznania i Międzynarodowych 
Targów Poznańskich odbył się tego 
typu pokaz, to wielki sukces i pięk-
ny wynik, jakim jest integracja ludzi 
z niepełnosprawnościami z tymi, 
którzy są pełnosprawni i mogą zmie-
nić swoją postawą ich życie. Projekt 
był współfi nansowany ze środków 
gminy Tarnowo Podgórne. 
Monika Mroczkiewicz 

Otwarci na 
niepełnosprawnych

Dobiegły końca wieloletnie starania 
władz miasta Poznania o pozyska-
nie stadionu im. Edmunda Szyca 
i przylegającego do niego terenu. Po 
trudnych negocjacjach z użytkowni-
kiem wieczystym, strony doszły do 
porozumienia. W sobotę podpisały 
umowę, na mocy której miasto Po-
znań przejmuje obiekt wraz z tere-
nem o powierzchni około 6,5 ha za 
cenę 152 zł/m2.

Wydana w 2000 r. decyzja komu-
nalizacyjna przyznająca prawo wła-
sności stadionu miastu, praktycznie 
nie dawała służbom miejskim żad-
nych realnych możliwości podjęcia 
działań naprawczych na tym tere-
nie. Wynikało to z faktu przekaza-
nia w roku 1995 prawa użytkowa-
nia wieczystego KS „Warta” przez 
Skarb Państwa. Zbycie tego prawa 
przez klub i dalsze zmiany użyt-
kowników wieczystych skutkowały 
degradacją obiektu oraz rozpoczę-
ciem publicznej debaty na temat 
zmiany jego przeznaczenia. Mając 
na uwadze ochronę tych terenów na 
przestrzeni lat analizowano różne 
scenariusze działania.

Pierwszy realny krok w kierunku 
ochrony funkcji sportowo-rekre-
acyjnych podjęty został w styczniu 
2017 roku – Rada Miasta uchwali-

ła, przedłożony przez prezydenta, 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „W rejonie ul.Dolna 
Wilda”. Zakończyło to wszelkie do-
tychczasowe dywagacje dotyczące 
zmiany przeznaczenia i zabudowy 
stadionu.

– Stadion im. Szyca to teren dla 
Poznania strategiczny, więc zabez-
pieczenie go w aspekcie przestrzen-
nym uznałem za swój obowiązek. 
Sportowo-rekreacyjny charakter 
przyszłych inwestycji był absolut-
nym priorytetem – mówi prezydent 
Jacek Jaśkowiak.

Szeroko dyskutowana kwestia 
rozwiązania prawa użytkowania 
wieczystego okazała się niemożli-
wa do realizacji. Dlatego też miasto 
podjęło negocjacje zmierzające do 
nabycia tego terenu. Były one bar-
dzo trudne, ze względu na rozdź-
więk w oczekiwaniach stron. Miasto 
nie mogło się zgodzić na nabycie tej 
nieruchomości za wszelką cenę. 

– Przełom w negocjacjach na-
stąpił w marcu tego roku, gdy do 
rozmów włączył się prezydent Jaś-
kowiak. Spotkanie miało miejsce na 
targach w Cannes – mówi Bartosz 
Guss, dyrektor Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami w UMP. – 
Prezydentowi udało się uwrażliwić 

drugą stronę na najważniejszy w tej 
sprawie interes społeczny – dodaje.

W rezultacie zawarta została 
umowa sprzedaży terenu za 10 mln 
zł. Dodatkowo ustalono, że kwota 
ta zostanie rozłożona na dwie raty – 
pierwszą miasto zapłaci w roku bie-
żącym, a drugą – w przyszłym.

– Zakup tej nieruchomości przez 
miasto kończy ciężkie negocjacje 
oraz długoletnie starania o przy-
wrócenie publicznego charakteru 
tego terenu. To dla mnie duża sa-
tysfakcja, że wreszcie będzie moż-
na zacząć przygotowywać się do 
rewitalizowania tego obszaru, by 
przywrócić go mieszkańcom. Tego 
wymagał interes publiczny, szkoda, 
że zajęło to tak dużo czasu. Teraz 
liczy się dla mnie przede wszystkim 
przyszłe zagospodarowanie terenu. 
Ma służyć poznaniakom zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem – podsumo-
wuje prezydent Jaśkowiak.

Przypomnijmy, że stadion wznie-
siono w 1929 r. z okazji Powszech-
nej Wystawy Krajowej dla Warty 
Poznań, która ostatni mecz ligowy 
rozegrała na nim pod koniec XX 
wieku. Ostatni mecz w 1980 r. ze 
Szkocją 1:0, a gola dla biało-czer-
wonych zdobył Zbigniew Boniek. 
Red 

Poznań kupi stadion Szyca

Dyplom odebrała I zastępca wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat z wolon-
tariuszkami Anną Łącką i Idą Owczarek (Fundacja „Nigdy nie jest za 
późno”) 
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DAJ  O SOBIE 
PRZECZYTAĆ!

W POZNANIU: 
• ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 
W TARNOWIE PODGÓRNYM: 
•  Sklep „Dobre Okna”, 

ul. Poznańska 62a, 
tel. 602 150 364,

W BUKU: 
•  Redakcja NGP, ul. Smugi 84, 

tel. 691 895 296

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń: 

Zadzwoń teraz!  691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

www.naszglospoznanski.pl
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– Tylko spostrzegawczość i inwen-
cja pozwoli uwolnić się z Mobilnego 
Pokoju Zagadek, który powstanie 
w jednej z naszych pałacowych sal 
– mówi Monika Rutkowska, dyrek-
tor Pałacu Jankowice. – Do wspól-
nej zabawy zapraszamy rodziny czy 
drużyny znajomych. 

Pokój Zagadek – Escape Room – 
przeniesiono ze świata komputerów 
do rzeczywistości. Tu największym 
przeciwnikiem jest upływający, wy-

znaczony czas. Zmieszczenie się 
w limicie czasowym to jedyna regu-
ła, której trzeba się trzymać. Mobil-
ny Pokój Zagadek stanie w Pałacu 
Jankowice dwukrotnie: od 27 do 29 
lipca oraz od 10 do 12 sierpnia. 

Wstęp jest bezpłatny, a zapisy na 
kolejne wejścia przyjmuje Biuro Pa-
łacu pod nr telefonu 61 10 10 400.

Zapraszamy całe rodziny, grupy 
znajomych i przyjaciół – sprawdźcie 
się w Pałacu Jankowice! ARz

Wyjdziesz z Pokoju 
Zagadek? 

PROMOCJA 

Głosować można codziennie (nie 
trzeba podawać żadnych danych oso-
bistych). Zwycięży propozycja, która 
zdobędzie największą liczbę głosów. 

Aby zagłosować na jankowicki 
Pałac należy wejść na www.mo-
dernizacjaroku.org.pl/plebiscyt 
i w kategorii Użyteczność publiczna 
wyszukać Pałac Jankowice, a potem 
kliknąć przycisk „Zagłosuj”. Zachę-
camy do głosowania! 

Wybudowany na początku XIX 
wieku obiekt został wyremontowa-
ny w latach 2016–2018 przez gminę 
Tarnowo Podgórne (koszt przepro-
wadzonych prac to ponad 20 mln zł 
został w całości pokryty z budżetu 

tej gminy). W maju tego roku nastą-
piło ofi cjalne otwarcie Pałacu. 

Obecnie mieści się w nim Samo-
rządowa Szkoła Muzyczna I stop-
nia, Tarnowskie Centrum Senio-
ralne oraz Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Pałac Jankowice to dzisiaj 
miejsce wielu wydarzeń kulturalnych 
o charakterze międzypokoleniowym 
i integracyjnym. Warto zaglądać na 
www.palacjankowice.pl. ARz 

Zagłosuj na Pałac w Jankowicach
Rewitalizacja Pałacu Jankowice (gm. Tarnowo Podgórne) została zgłoszona do Plebiscytu 
w Konkursu Modernizacja Roku 2017 – do 9 sierpnia potrwa głosowanie internetowe 

Pałac Jankowice to 
miejsce wielu wyda-
rzeń kulturalnych
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Marek Tramś, starosta polko-
wicki, a jednocześnie wiceprezes 
Zarządu ZPP, wręczając Janowi 
Grabkowskiemu statuetkę, zazna-
czył jego wkład w rozwój powiatu 
poznańskiego oraz samego Związ-
ku Powiatów Polskich. 

– Dobre decyzje oraz wola 
współpracy teraz mocno procen-
tują. Starosta poznański stworzył 
ze swoimi współpracownikami 
zespół fachowców, na których 
pomoc i wsparcie merytoryczne 
mogą zawsze liczyć koledzy z in-
nych powiatów – zaznaczył Marek 
Tramś.

Otrzymana nagroda ma dla 
starosty poznańskiego ogromne 
znaczenie. I – jak podkreśla – de-
dykuje ją wszystkim, którzy razem 
z nim pracowali przy powstaniu 
powiatu, a dziś go dalej rozwijają. 

– To wyróżnienie sprawiło mi 
olbrzymią radość. Tym bardziej, 
że otrzymałem je od osób, któ-
re w samorządzie pracują od lat. 
Taka perspektywa sprawia, że po-
trafią one szybciej dostrzec zmia-
ny. Na lepsze – mówił podczas 

spotkania Jan Grabkowski, który 
posiada jeden z najdłuższych staży 
samorządowych w Polsce. 

Na początku swojej karie-
ry zawodowej Jan Grabkowski 
przez kilkanaście lat był związa-

ny z elektrociepłownią Karolin. 
Później pełnił funkcję radnego, 
a następnie zastępcy wójta gminy 
Czerwonak. Do rady powiatu trafił 
w 1998  r., gdzie był radnym i wi-
cestarostą. Od 2002 do dziś pełni 
funkcję starosty poznańskiego.

Tytułem Samorządowca 20-le-
cia uhonorowano dwudziestu 
starostów i prezydentów z całej 
Polski.
Katarzyna Wozińska-Gracz

Tytułem Samorządowca 20-lecia został wyróżniony Jan Grabkowski, starosta poznański. Do jego rąk trafi ła 
również Honorowa Statuetka Związku Powiatów Polskich. To wyjątkowe i specjalne wyróżnienie nadawane jest 
z okazji 20-lecia funkcjonowania powiatów, gdzie dokładnie 20 lat temu trafi ł starosta poznański

Do rąk Marcina Zielińskiego, dyrek-
tora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Poznaniu, trafi ły 
kluczyki do pięciu ambulansów 
sanitarnych. Ich zakup dofi nanso-
wał Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Powiat 
poznański również przeznaczył na 
ten cel pieniądze ze swojego bu-
dżetu. Nowe pojazdy zastąpią stare 
ambulanse zespołów ratownictwa 
medycznego i będą oczekiwać na 
wezwanie w Stęszewie, Buku i Lu-
dwikowie oraz w Poznaniu przy ul. 
Rycerskiej.

Ambulanse to wyprodukowane 
w tym roku mercedesy sprinter 
typ C o pojemności silnika pra-
wie 3 litry i mocy 190 KM. Mają 

dodatkowe oświetlenie alarmowe, 
poprawiające ich widoczność pod-
czas jazdy. Ich atutem jest także 
wyposażenie w supernowoczesne 
nosze główne. Powiat poznański 
dołożył do tych zakupów 200 ty-
sięcy złotych.

– W minionych latach również 
wspomogliśmy Wojewódzką Stację 
Pogotowia Ratunkowego. Z nasze-
go budżetu sfi nansowaliśmy zakup 
sprzętu medycznego dla zespołów 
ratownictwa medycznego stacjonu-
jących na terenie powiatu. Ponadto 
kupiliśmy respirator, 8 radiotele-
fonów samochodowych i 8 przeno-
śnych dla zespołów wyjazdowych 
– powiedział Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański. KG

Ponad 4,5 km długości ma ścież-
ka rowerowa z Radojewa do Bie-
druska. Właśnie zakończyła się jej 
budowa, która kosztowała łącznie 
ponad 4 mln zł. Inwestycja była 
możliwa dzięki współpracy powiatu 
poznańskiego i gminy Suchy Las 
oraz wsparciu marszałka wojewódz-
twa wielkopolskiego i MPK. Ścieżka 
rowerowa z Radojewa do Biedruska 
powstała przy drodze powiatowej. 
Jej budową zajęła się gmina, jednak 
to powiat wykupił grunty niezbędne 
do realizacji inwestycji.

– Warto podkreślić, że ta 4,5-ki-
lometrowa droga dla rowerzystów 
mogła powstać dzięki olbrzymie-
mu wparciu Unii Europejskiej, 
która dołożyła do budowy 3 mln 
zł – mówił Jan Grabkowski, staro-
sta poznański. W sumie ścieżka 
kosztowała ponad 4 mln zł. Powiat 
poznański wykupił grunty za ponad 
0,5 mln zł, podobną kwotę do ścież-
ki dołożyła gmina Suchy Las. I to 
właśnie gmina zrealizowała inwe-
stycję w dwóch etapach.

I etap, to odcinek od Radojewa do 
Łysego Młyna (około 1,7 km), który 
powstał w latach 2016-17. Kosz-
tował 1,7 mln zł, z czego dotacja 
unijna wyniosła 1 mln zł. Budowa 
ścieżki była jednym z elementów 
olbrzymiego projektu, którego lide-
rem jest poznańskie MPK. Gmina 

zbudowała ścieżkę. Zakończony 
właśnie II etap, to odcinek od Ły-
sego Młyna do Biedruska (2,7 km). 
Kosztował 2,3 mln zł, a dotacja unij-
na wyniosła 1,9 mln zł. Budowa roz-
poczęła się w zeszłym roku.

– Przepiękne tereny, położone 
w pobliżu naszej drogi powiatowej 
sprawiają, że nie brakuje tu amato-
rów jazdy na rowerze. Ruchliwy od-
cinek nie był bezpiecznym miejscem 
na wycieczki. Dziś mamy nowocze-
sną i komfortową drogę dla rowe-

rzystów – podkreślił Jan Grabkow-
ski. – Zawsze powtarzam, że tego 
typu inwestycje podnoszą walory 
turystyczne naszego powiatu, który 
coraz częściej i chętniej odwiedzany 
jest przez turystów z całego kraju. 
Kilka lat temu Zarząd Dróg Powia-
towych w Poznaniu przebudował 
kompleksowo drogę w z Biedruska 
do Bolechowa. Teraz rowerzyści 
mają do dyspozycji ponad 8-kilome-
trową ścieżkę – dodał.
Katarzyna Fertsch

Nowe karetki Ścieżka z Radojewa do Biedruska

KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Jan Grabkowski 
samorządowcem 20-lecia

Otrzymana nagroda 
ma dla Jana Grab-
kowskiego, staro-
sty poznańskiego, 
ogromne znaczenie
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Podczas inauguracji 11. edycji fe-
stiwalu Akademia Gitary, którego 
partnerem po raz kolejny jest Teatr 
Muzyczny w Poznaniu, Stefano 
Barneschi, Mauro Massa, Elżbieta 
Stonoga, Marco Frezzato i Łukasz 
Kuropaczewski oczarują słuchaczy 
doskonałym wyczuciem barokowe-
go stylu.

Barneschi, Massa, Stonoga oraz 
Frezzato to znakomici wielokrotnie 
nagradzani na światowych konkur-
sach i festiwalach artyści, których 
łączy zamiłowanie do muzyki XVII 
wieku. Wywodzą się z takich zna-
komitych zespołów, jak Il Giardino 
Armonico czy Café Zimmermann. 
Towarzyszący im Łukasz Kuropa-
czewski jest dyrektorem artystycz-
nym festiwalu i jednym z najwy-
bitniejszych polskich gitarzystów 
klasycznych. Absolwent Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu oraz pre-
stiżowego Peabody Conservatory 
of the Johns Hopkins University 
w USA, gdzie studiował pod okiem 
samego Maestro Manuela Barru-
eco. Koncertuje zarówno w Europie, 

Azji i obydwu Amerykach. Wśród 
prezentowanego podczas inaugura-
cji repertuaru usłyszeć będzie moż-
na Koncert na smyczki oraz Koncert 
D-dur na gitarę i smyczki Antonie-
go Vivaldiego, Terzetto na gitarę, 
skrzypce i wiolonczelę Niccola Pa-
ganiniego oraz Kwintet Fandango 
Luigiego Boccheriniego.

Koncert inauguracyjny odbędzie 
się 18 sierpnia o godzinie 19.00 
w Auli UAM.Bilety są do nabycia 
na stronach eventim.pl, bilety24.pl, 
ebilet.pl oraz w CIM, Empiku, Sa-
turnie i Media Markt.

Informacje o pozostałych wy-
darzeniach dostępne są na stronie 
www.akademiagitary.pl. MF 

Na 26 sierpnia zaplanowano w gmi-
nie Stęszew dożynki. Ich uczestnicy 
będą mogli wysłuchać występów 
takich wykonawców jak: Gang Mar-
cela, Ewelina Lisowska oraz Piękni 
i Młodzi. O szczegółach napiszemy 
w kolejnych wydaniach „Naszego 
Głosu Poznańskiego”. Red

Teatr Muzyczny 
partnerem festiwalu 
Akademia Gitary

Gwiazdy na
dożynkach 
w Stęszewie

W czasie koncer-
tu „Perły baroku” 
wybitni muzycy 
oczarują wyczuciem 
barokowego stylu

Na pięciu scenach wystąpi ponad 
200 muzyków, którzy zaprezentu-
ją swoje autorskie utwory w takich 
gatunkach jak: blues, rock, jazz. Po-
jawią się również brzmienia alterna-
tywne oraz reggae.

W ramach festiwalu zaplanowa-
no szereg atrakcji towarzyszących: 
Powidz Jam Run – bieg festiwalowy 
z muzyką w tle, joga, zumba, zlot 
klasyków, Blues Boat – muzyczna 
żaglówka pływająca po jeziorze, 
serwująca mini koncerty, a także 
loty widokowe paralotnią, warsztaty 
z tworzenia murali, wystawa foto-
grafi czna, plenerowy escape room 
i oczywiście Jam Session do rana. 
Organizatorzy zapewnią wyjątkową 

strefę specjalnie wyselekcjonowa-
nych Food Trucków, która uszczę-
śliwi nawet najbardziej wybrednych 
smakoszy.

– Pięć lata temu postanowiliśmy 
stworzyć ciekawe wydarzenie mu-
zyczne, które przyciągnie do pięk-
nego Powidza muzyków i publicz-
ność. Zainteresowanie Powidz Jam 
Festiwal przerosło nasze oczekiwa-
nia. Z roku na rok przybywa chęt-
nych do zaprezentowania swojej 

twórczości na scenach, i to nie tylko 
z Wielkopolski, ale z całego kra-
ju. Interesuje nas muzyka na żywo 
i bardzo promujemy autorskie ma-
teriały. Artyści prezentują się w róż-
nych gatunkach, mają możliwość 
wystąpienia przed gwiazdami wyda-
rzenia, ale to ci mniej znani muzycy 
sprawiają, że klimat festiwalu jest 
tak niezwykły – mówi Daniel Ptak, 
jeden z organizatorów festiwalu. 
– Przez te kilka dni mamy festiwa-
lowe miasteczko, gdzie na różnych 
scenach wokół jeziora będzie moż-
na pobawić się przy dobrej muzyce, 
zażyć trochę ruchu, czy skosztować 
oryginalnych dań. To wydarzenie 
wpisało się już na stałe w kalendarz 

naszego regionu, dlatego jesteśmy 
pewni, że i tym razem nie zabraknie 
wrażeń i pozytywnych emocji.

W tym roku po raz drugi orga-
nizatorzy postanowili wskrzesić 
Powidzki Bieg w nowej odsłonie Po-
widz Jam Run – bieg z muzyką w tle, 
którego trasa została wyznaczona 
po malowniczym krajobrazie regio-
nu powidzkiego. Uczestnicy biegu 
zmierzą się z dystansem 10 km przy 
dźwiękach muzyki, dostarczanej 
przez ulicznych artystów.

Dodatkowo przez 4 dni Powidz 
zamieni się w wielki pokój gry – 
miejski escape room.

Jednak to, czego nie oddadzą 
żadne atrakcje ani koncerty, to at-

mosfera, jaka panuje w miasteczku 
podczas festiwalu – i to właśnie czy-
ni wydarzenie tak wyjątkowym!

Hasło eventu pozostaje bez zmian: 
,,Zalejemy Miasteczko Muzyką”!

Na bieżąco można śledzić infor-
macje na temat artystów i programu 
festiwalu na Facebooku: https://
www.facebook.com/jamfestiwal/. 

W poprzednich edycjach gośćmi 
Powidz Jam Festiwal byli m.in. Ania 
Dąbrowska, Fisz Emade Tworzywo, 
Kuba Badach, Lao Che, Carrantu-
ohill czy Audiofeels. 

* Jedyny biletowany koncert pod-
czas Powidz Jam Festiwal, bilety 
dostępne na stronie organizatora – 
Good Taste Production. Red

Jubileuszowy Powidz Jam Festiwal
Jubileuszowa piąta edycja imprezy rozpocznie się 26 lipca i potrwa przez 4 dni. 

Tegoroczny line-up otwierają Xxanaxx, Kortez*, Ørganek i Rosalie 
NASZ PATRONAT

Hasło eventu: 
„Zalejemy miastecz-
ko muzyką”!
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PROMOCJA 

Za nami już trzy spotkania – otwiera-
jący festiwal koncert „Kiepura na do-
bry początek” oraz spotkanie z „Pio-
senką więcej niż poetycką” i koncert 
orkiestry Vivat! Podczas inaugura-
cyjnego koncertu, 1 lipca zebrani 
na widowni goście usłyszeli słynne 
arie operowe, operetkowe i szlagiery 
z fi lmów, w których grał Jan Kiepura 
w wykonaniu trzech tenorów Voyt-
ka Soko-Sokolnickiego, Mikołaja 
Adamczaka i Miłosza Gałaja.

„Piosenkę więcej niż poetycką”, 
podczas spotkania 8 lipca, wygrał 
i wyśpiewał dla zebranej publicz-
ności zespół Good Staff. Podczas 
koncertu usłyszeliśmy utwory zain-
spirowane między innymi poezją Le-
opolda Staffa, Adama Asnyka oraz 

melodie ludowe. Zespół do wspólne-
go koncertowania zaprosił publicz-
ność, dzięki czemu, wszyscy obecni 
mogli poczuć się współtwórcami 
tego wieczoru zagrała dla uczest-
ników orkiestra Vivat i nie mogło 
zabraknąć wspólnego wiwatowania.

Koncerty „Muzyka z Kórnika” 
prowadzi dyrektor festiwalu Tomasz 
Raczkiewicz, który wprowadza słu-
chaczy w klimat wieczoru przybliża 
publiczności osoby wykonawców 
i autorów utworów. MH

Muzyka z Kórnika znów rozbrzmiewa
Wzorem poprzednich lat, w niedzielne wieczory lipca i sierpnia, w Kórnickim Arboretum płyną nuty 
„Muzyki z Kórnika”. Przed nami jeszcze cztery koncerty
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• 29 lipca, godz. 20
Kino w plenerze – Ponad śnieg 
(Kwartet Jorgi)
• 5 sierpnia, godz. 18
Chopin Profanum (Jarek Kostka, 
Jan Adamczewski, Jakub Olej-
nik, Przemysław Jarosz)
• 12 sierpnia, godz. 18
Piosenki zatrzymane w kadrze 
(Katarzyna Dąbrowska, Apertus 
Quartet)
• 19 sierpnia, godz. 18
Sto Lat! Polsko! (teatrzyk QUI 
PRO QUO)

Kolejne koncerty

Za nami już 
trzy spotkania 
festiwalowe 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnic-
kiej Władysie przez pierwsze trzy 
dni (od 25 czerwca) pobytu w Kraj-
levicy na Adriatica Folk Fest w Chor-
wacji miał próby, a po nich aktywnie 
wypoczywał pływając w Adriatyku, 
zwiedzając Rijekę oraz podziwiając 
przepiękne Jeziora Plitwickie. 

Nie brakło też poważnych dysku-
sji na ważkie tematy. Opiekunowie 
szczególną uwagę koncentrowali na 
problemach ekologii. Ten błogi na-

strój ustąpił skupieniu i emocjom 28 
czerwca Adriatica Folk Fest ruszył 
na dobre. W uroczym nadmorskim 
miasteczku Crikvenica uroczyście 
powitano zespoły folklorystyczne 
z Czech, Estonii, Finlandii, Węgier 
i Polski. Kórnicki zespół występował 
ostatni, co nie przeszkodziło w zaję-

ciu pierwszego miejsca. Atmosfera 
była wyjątkowa, życzliwa i pozba-
wiona zawiści. Wszystkie grupy łą-
czyła przecież radość z pielęgnowa-
nia ojczystej kultury ludowej. Takie 
przeżycia pozwoliły docenić zarów-
no własny trud, jak też zaangażowa-
nie wszystkich przyjaciół Władysi.

29 czerwca artystyczny wieczór 
w Novi Vinodolski rozpoczęła parada 
wszystkich zespołów festiwalowych. 
Polska fl aga oraz przepiękne stro-
je kórnickiego zespołu przyciągały 
uwagę nie tylko polskich turystów. 
Scena usytuowana na tle urokliwej 
wieży, rozświetlona kolorową po-
światą stała się portalem do innego 
świata. W takiej oprawie ZPiTZK 
Władysie wypadł rewelacyjnie. Do-
wodem były setki zdjęć zachwyconej 
publiczności i wielkie owacje. Kórni-
czanie okazali się najlepsi. W szam-
pańskich nastrojach wrócili do hote-
lu. Ostatniego dnia pobytu, odbyła 
się próba programu dożynkowego, 
a następnie zasłużona wycieczka na 
wyspę Krk. Powrót do Kórnika oka-
zał się mniej męczący niż członkowie 
zespołu sądzili, a to dzięki wspania-
łym kierowcom Maciejowi Puckowi 
i Markowi Żyto. Sławek Animucki

Władysie podbili 
Chorwację

Kórnicki zespół 
występował ostatni, 
co nie przeszkodziło 
w zajęciu pierwsze-
go miejsca

Kórniczanie na paradzie wszystkich zespołów festiwalowych.
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Łukasz Zaleski to stylista, który 
w sposób idealny łączy pracę salo-
nową, będącą trzonem jego zawo-
dowej ścieżki z przedsięwzięciami 
artystycznymi. Dzięki czemu od lat 
odpowiada za tak istotny element 
wizerunku wielu gwiazd, jakim są 
włosy. Jako eksperta w dziedzinie 
fryzjerstwa zapytaliśmy go o letnią 
pielęgnację włosów.

Dlaczego słońce latem niszczy 
nasze włosy?

— Słońce roszczenia osłonkę 
włosa, która zbudowana jest 
z zachodzących na siebie łusek, ze 
zbliżonym procesem mamy do czy-
nienia podczas farbowania włosów. 
Kora włosa ulega osłonięciu przez 
rozchylone łuski i wtedy promienie 
UV niszczą wchodzące w skład 
kory białka. Czego następstwem 
jest właśnie tak powszechne 
w okresie letnim łamanie się oraz 
przesuszenie włosów. Często także 
po powrocie z wakacji zauważa-
my, że nasze włosy są jaśniejsze 
dzieje się to za sprawa promieni 
UV, które utleniają melaninę 
i z brązowej zmienia ona barwę 
na beżową. Szkodliwą działalność 
słońca wzmacnia woda morska lub 
ta z basenu. Po kąpieli w morzu 
lub basenie włosy stają się twarde, 
szorstkie i kiepsko się rozczesują. 
To efekt działania soli lub chloru. 
Żeby go zlikwidować, należy po 

wyjściu z wody dokładnie spłuki-
wać głowę pod prysznicem.

 Pamiętać należy też o odpowied-
nich kosmetykach…

— W słoneczne dni trzeba chronić 
włosy z taką samą dbałością z jaką 
dbamy o naszą skórę. Należy 
używać kosmetyków do włosów, 
które zawierają fi ltry oraz składniki 
odżywcze oraz regenerujące jak wi-
taminy: A, B, E, F, H czy ceramidy, 
olejki jojoba, kolagen i makadamia. 
W trakcie wakacyjnego wypoczyn-
ku nad basenem czy plaży nie bój 
się wcierać we włosy w niewiel-
kiej ilości ochronny krem, kiedy 
naniesiesz już preparat z fi ltrem, 
koniecznie nałóż na głowę czapkę 
z daszkiem albo zwyczajnie chustę 
– wyższa temperatura, która się 
pod nią wytworzy, sprawi, że włosy 
wchłoną znacznie więcej cennych 
składników. Warto używać masek 
do włosów najlepiej kiedy jest z tej 
samej linii co szampon. Pamiętaj, 
aby nie „wykręcać” włosów, żeby 
wycisnąć z nich resztki wody, gdy 
mokre łuski włosa się otwierają, 
a wtedy bardzo łatwo o uszkodze-
nia. Po wysuszeniu kosmyki warto 
spiąć. Nie używaj cienkich, wżyna-
jących się gumek, bo uszkodzą i tak 
już uwrażliwione włosy. Używaj 
frotek lub plastikowych spinek.

Czego unikać przed urlopem?

— Każda z was chce wyglądać pięk-
nie podczas wakacyjnego wypo-
czynku pamiętajcie jednak, że tak 
jak warto przed urlopem odświeżyć 
swoją fryzurę podcinając końcówki 
włosów tak nie zaleca się ich farbo-
wania. Proces trwałej koloryzacji 
włosów to proces chemiczny, a che-
mia ta może dalej reagować ze słoń-
cem. Nasze włosy naturalnie blakną 
latem od nadmiaru słońca. Zatem 
nie męczmy ich intensywnymi 
kolorami! Latem zalecam kolory-
zacje bezamoniakalne z dodatkiem 
składników pielęgnacyjnych, lekkie 
pasemka, refl eksy czy szampony 
koloryzujące. W sezonie letnio-
wakacyjnym postaw na uczesania 
proste i niewymagające użycia np. 
prostownicy. Natomiast włosy krę-
cone wystarczy pozostawić do natu-
ralnego wyschnięcia, a dodatkowo 
zastosować do stylizacji trochę żelu 
bądź soli morskiej, która zapewni 
efekt delikatnych plażowych fal. 
Możesz też związać włosy wysoko 
w kok, albo zapleść je w niedbały 
warkocz, który nadal jest bardzo 
modny! Po kąpielach słonecznych 
podczas wakacji warto zastosować 
pielęgnacje włosów w salonie fry-
zjerskim, zapytaj o zdanie swojego 
fryzjera. aby doradził jaki sposób 
oraz rodzaj pielęgnacji będzie 
najbardziej odpowiedni dla danego 
gatunku włosów i poziomu ich 
uwrażliwienia. 
Rozmawiała Sylwia Lechna

Jak chronić włosy w słoneczne dni?
Rozmowa z Łukaszem Zaleskim, poznańskim stylistą fryzur, założycielem i twórcą autorskiego Atelier 
Fryzur sygnowanego jego nazwiskiem 

FO
T.

 M
A

ŁG
O

R
Z

AT
A

 O
PA

LA
 

Mieszkańcy gminy Komorniki 
mogą korzystać z nowych obiek-
tów rekreacyjnych. W Plewiskach, 
u zbiegu ulic prof. J. Kozłowskie-
go i Zielarskiej powstała ścianka 
do gry w tenisa o wys. 4 m i szer. 8 
m. Znajduje się ona na terenie bo-
iska z nawierzchnią poliuretanową, 
o wymiarach 10 x 11,5 m. Teren 
został ogrodzony piłkochwytami 
o wysokości 4 m. Prace realizowała 
fi rma Sodex z Suchego Lasu. 

W sąsiedztwie przy ul. Zielarskiej 
powstała także nowa przestrzeń dla 
młodzieży – pumptrack – zwycięski 
projekt ubiegłorocznej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego Gminy Ko-
morniki. Jest to obiekt stanowiący 
idealne połączenie bezpiecznej za-
bawy i przebywania na powietrzu. 
Służyć może do rekreacyjnej jazdy 
dla najmłodszych, jak również do 
treningów dla bardziej zaawanso-
wanych. 

Rowerowy plac zabaw typu 
pumptrack jest torem w całości wy-
konanym z modułowych elementów 
i składa się z muld, zakrętów profi -
lowanych oraz małych „hopek” roz-
pędowych, ułożonych w takiej kolej-
ności, aby umożliwić rozpędzenie 
i utrzymywanie prędkości bez pe-
dałowania. Mogą również korzystać 

z niego osoby jeżdżące na hulajno-
gach, deskorolkach lub rolkach. 
Całość toru ma wymiary 16,3x6 m, 

a wyznaczona strefa bezpieczeń-
stwa 20,3 x 10 m. Prace zrealizowa-
ła fi rma Techramps z Krakowa. Red 

Nowe obiekty w Plewiskach
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1 lipca otwarte zostało kąpielisko 
nad Jeziorem Chomęcickim w Cho-
męcicach (gm. Komorniki). Będzie 
ono czynne codziennie do 31 sierp-
nia w godzinach 11.00–19.00.

W akwenie wyznaczone zostały 
dwie strefy: pierwsza z nich dla osób 
nieumiejących pływać, oznaczo-
na bojami czerwonymi oraz druga 
strefa dla osób potrafi ących pływać, 
oznaczona bojami żółtymi. Nad 
bezpieczeństwem osób kąpiących 
się czuwa (w godzinach funkcjono-

wania kąpieliska) wykwalifi kowana 
kadra ratownicza.

Oprócz kąpieli wodnych zachęca-
my do aktywnego korzystania z pla-
ży, która została wyposażona w do-
datkowe elementy: boisko do piłki 
plażowej oraz urządzenia zabawowe 
dla dzieci. Ponadto udostępniono 
przebieralnię oraz sanitariaty.

Organizatorem kąpieliska jest 
GOSiR Komorniki, a nadzór epide-
miologiczny sprawuje sanepid z Po-
znania. Red

Piękna plaża 
w Chomęcicach
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Trwają zapisy na kolejny etap im-
prezy z cyklu Grand Prix Wielko-
polskiego Parku Narodowego Nor-
dic Walking. Zawody odbędą się na 
terenie gminy Stęszew 2 września.

Trwa II edycja cyklu czterech 
imprez rekreacyjno-sportowych 
nordic walking. Będzie to już dru-
gie tego typu wydarzenie na terenie 
Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go, które swoim zasięgiem docelo-
wo obejmie tereny gmin: Mosina, 
Puszczykowo, Stęszew i Komorniki 
– partnerów i inicjatorów projektu 
„Aktywna Trójka – trasy trzech ak-
tywności po WPN”.

Do tej pory zawody odbyły się 
w Mosinie (dystans 10 km) i Pusz-
czykowie (7 km). 2 września rywali-
zacja odbędzie się na terenie gminy 
Stęszew (10 km). Rozpoczęły się za-
pisy. Zgłoszenie elektroniczne (www.
zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/
pl/GP-WPN-NW-steszew) – 35 zł, 
w biurze zawodów – 50 zł (w miarę 
dostępności miejsc z limitu 200). 

Cykl zakończą zawody w Komor-
nikach, które odbędą się 13 paź-
dziernika (7 km). Lech 

Nordic Walking w Stęszewie 
i Komornikach

Czy są inni? Owszem, przedstawia-
my sylwetkę jednego z pasjonatów. 
Dr Arkadiusz Święcicki z Napacha-
nia (gm. Rokietnica) jest mistrzem 
Polski (2017 r.) i wicemistrzem 
Polski (2018 r.) w Ogólnopolskim 
Zimowym Triathlonie Ekstremal-
nym „Steelman”: (300 m pływania 
w lodowatej wodzie, 8 km biegu 
w śniegu i 16 km jazdy rowerem 
w błocie i w śniegu). Jest morsem, 
współorganizatorem Mistrzostw 
Polski w Triathlonie Ekstremalnym 
„Steelman” i wiceprezesem Win-
ter Swimming Team Poland. Przez 
cały rok pływa, biega i jeździ na ro-
werze. 

Sport to dla Arkadiusza hobby 
i sposób na życie, któremu nie może 
poświęcić tyle czasu ile by chciał. 
„Ratuje” się codziennym dojeż-
dżaniem rowerem do pracy. Jego 
„wyzwaniem” jest przejechanie ro-
werem codziennie najlepiej 100 km, 
czasami nawet 200 km. Na pytanie, 
kiedy kończy sezon rowerowy odpo-
wiada z uśmiechem: – Sezon kończę 

31 grudnia, a zaczynam 1 stycznia 
następnego roku. 

W lutym 2018 r. wykonał jed-
noosobowy triathlon w Lusowie. 
Przepłynął 300 m, przebiegł 10 km 
i przejechał 40 km na rowerze, czyli 
poza krótszym pływaniem pozostałe 
dystanse były takie jak w „Triathlo-

nie Olimpijskim”. Przepłynięcie Je-
ziora Kierskiego wzdłuż jest u niego 
coniedzielną powinnością. Bardzo 
często biega z Kiekrza na Maltę 
i z powrotem. Odnosi duże sukcesy 
w biegach i zawodach rowerowych, 
np. w dzień po Mistrzostwach Pol-
ski w Triathlonie Ekstremalnym 
„Steelman” wziął udział w Bukow-
skim Biegu Morsa i zajął pierwsze 
miejsce. 30 czerwca wziął udział 
w Super League Triathlon w Pozna-
niu, w ½ Iron Man – „Ludzie z Żela-
za”, (1,8 km pływanie, 90 km rowe-
rem i 21 km biegu). Pobił życiowy 
rekord: 4 godziny, 57 minut.

Zdobył już dużą kolekcję nagród, 
pucharów i medali. Na pytanie jak 
reagują pacjenci na widok doktora 
na rowerze, odpowiada: – Gorąco 
polecam wszystkim pacjentom ruch 
na świeżym powietrzu, bieganie 
i regularną jazdę na rowerze, to bo-
wiem świetnie przeczyszcza tętnice 
ze złego cholesterolu. 

I sam daje przykład codziennie 
jeżdżąc rowerem lub biegając. MF

Triathlon to jego pasja
Ludzie mają różne pomysły na życie. Dotyczy to zarówno pracy zawodowej jak i życia rodzinnego oraz 
zamiłowań i hobby. Niektórym wystarczy po pracy lub w weekend zrobić zakupy albo przebywać na działce. 
Inni zostają w domu i oglądają mistrzostwa globu, Europy albo krajowej ligi w piłce nożnej, ręcznej, żużlu, itp. 
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Ostatnie imprezy re-
kreacyjno-sportowe 
Nordic Walking od-
będą się 2 września 
i 13 października

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

– To zawodnik, który bardzo dobrze 
czuje się na boisku, jako drugi na-
pastnik, ale też świetnie sprawdzi 
się w ustawieniu z trzema ofen-
sywnymi piłkarzami. Ma dobry 
start do piłki, potrafi  wykończyć 
akcję z lewej i prawej nogi, również 
z dystansu. Często zmienia pozycję, 
szuka gry, wychodzi na wolne pole. 
Moim zdaniem João ma potencjał 
i odpowiednie cechy piłkarza, który 
może zostać ulubieńcem kibiców 
– wymienia zalety nowego zawod-
nika skaut Lecha Poznań, Andrzej 
Juskowiak.

Portugalczyk po pozytywnym 
przejściu testów medycznych zwią-
zał się z Kolejorzem na cztery lata. 
Ma 26 lat i jest wychowankiem por-
tugalskiego CD Candal. Zanim tra-
fi ł do SL Benfi ki, z której przyszedł 
do Kolejorza, grał w Vitorii Setubal. 
W zakończonym sezonie jego dru-
żyna uplasowała się na 14. miejscu 
w lidze. W sumie Amaral zagrał 
w 40 spotkaniach, strzelił dziewięć 
goli i zanotował cztery asysty.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że 
trafi łem do Poznania. Było trudno 
osiągnąć właściwe porozumienie 
z Benfi ką, ale cieszę się, że wszystkie 

strony już się dogadały. Jestem bar-
dzo zadowolony, że się udało i chcę 
od samego początku być skoncentro-
wany na byciu mistrzem. Nie mogę 
się doczekać, aż poznam swoich 
nowych kolegów oraz zagram swój 

pierwszy mecz w niebiesko-białych 
barwach – mówi João Amaral. 

Należy wspomnieć, że Kolejorz 
wygrał wyścig po Amarala z kluba-
mi portugalskiej ekstraklasy czy an-
gielskim Sheffi eld. 

– Dostawałem wiele ofert z in-
nych klubów, ale zdecydowało to, 
że Lech jest klubem o dużych ambi-
cjach. Zawsze walczy o mistrzostwo 
Polski – dodaje Amaral.

Na pewno jest to duże wzmoc-

nienie dla zespołu, który miał pro-
blemy z wyeliminowaniem z eli-
minacji Ligi Europy armeńskiego 
Gandzasar Kapan. Teraz przed 
podopiecznymi Ivana Djurdjevicia 
trudniejsze zadanie, gdyż w II run-
dzie zmierzą się z silnym Szachtio-
rem Soligorsk. Pierwsze spotkanie 
z zespołem z Białorusi zostanie 
rozegrane 26 lipca na wyjeździe, 
a rewanż w Poznaniu bez udziału 
widzów – 2 sierpnia.

Kibice nie zobaczyli Portugal-
czyka w ligowym spotkaniu z Wi-
słą Płock, gdyż ten mecz obejrzał 
z trybun. Na murawę poznańskie-
go stadionu wybiegnie prawdopo-
dobnie 29 lipca w spotkaniu z Cra-
covią. 

Przypomnijmy, że João Amaral 
to czwarty transfer Lecha Poznań 
w letnim oknie transferowym. 
Wcześniej zawodnikami Kolejorza 
zostali Tomasz Cywka, Karol Szy-
mański oraz Pedro Tiba.

Transferowy rekord Lecha Poznań
Kolejorz tuż przed zamknięciem okienka transferowego za ok. 1,5 mln euro wzmocnił zespół napastnikiem 
João Amaralem z Benfi ki Lizbona. To transferowy rekord ekstraklasy!
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Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl


