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!

Urszula Dudziak
w Poznaniu
Jedna z największych wokalistek polskiej muzyki
jazzowej Urszula Dudziak powraca z nową książką
zatytułowaną „Wyśpiewam wam więcej” STR. 12

FOT. ARCHIWUM ARTYSTY

POZNAŃ, BUK, CZERWONAK, DOPIEWO, DUSZNIKI, KLESZCZEWO, KOMORNIKI, KOSTRZYN, KÓRNIK, LUBOŃ, MOSINA, MUROWANA
GOŚLINA, OPALENICA, POBIEDZISKA, PUSZCZYKOWO, ROKIETNICA, STĘSZEW, SUCHY LAS, SWARZĘDZ, TARNOWO PODGÓRNE

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Gwiazdy disco polo w Dopiewie STR. 11

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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PRACA

Fabryka z Tarnowa inwestuje w rozwój
Firma NOTI istnieje na rynku od 13 lat. W Tarnowie Podgórnym produkuje oryginalne sofy, fotele, pufy,
krzesła, hokery, stoliki i meble akustyczne wykonane z wysokiej jakości materiałów
To piękny i funkcjonalny design
oraz ręczne wykonanie. Proste i eleganckie formy projektowane przez
najlepszych projektantów pozwalają
tworzyć meble ponadczasowe i komfortowe. To wyjątkowe rozwiązania,
w których każdy element jest starannie przemyślany.

Głównymi odbiorcami i użytkownikami oferowanych przez NOTI
produktów są architekci, projektanci wnętrz oraz klienci indywidualni.
Meble wykorzystywane są do aranżacji wnętrz prywatnych, komercyjnych i publicznych – biur, hoteli,
placówek medycznych itp.

Oferowanie użytkownikowi produktu, który spełni oczekiwania
i swoje zadania przez lata, jest dla
NOTI tak samo ważne, jak rzetelność i uczciwość w biznesie oraz profesjonalne zespoły pracowników.
Firma nieustannie inwestuje
w innowacje produktowe, narzędzia,

certyﬁkaty i potwierdzenia jakości.
Współpracuje ze 120-toma sprawdzonymi dostawami. Produkty powstają na bazie naturalnego drewna,
forniru, sklejki, pianek wtryskowych,
elementów metalowych, tworzyw
sztucznych, 2000 rodzajów tkanin
i skór czy prasowanego ﬁlcu.
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Od dwóch lat następuje intensywny rozwój eksportu mebli do
Niemiec, krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Beneluksu i nadbałtyckich. Ta dynamika pociągnęła
za sobą zwiększenie powierzchni
hali, wolumenu produkcji, działów
dostaw i logistyki oraz innowacje
procesowe. Ekspansja wiąże się
także z poszerzeniem sieci dealerskiej i nowymi kanałami dystrybucji.
Meble prezentowane są na dużych
powierzchniach, w showroomach
i salonach sprzedaży w Polsce i Europie. Salony ﬁrmowe noszą nazwę
Galerii NOTI. Jedna z nich znajduje
się w Poznaniu, na ul. Janiny Lewandowskiej 16.
Prezesem NOTI jest Ryszard Balcerkiewicz, założyciel siostrzanej
marki mebli biurowych BALMA.
W tym roku, w Teatrze Muzycznym
w Poznaniu, odbyła się uroczystość
z okazji jubileuszu 40-lecia tworzenia przez niego biznesu. W uznaniu
za tyle lat działalności gospodarczej
wójt gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka uhonorował Ryszarda
Balcerkiewicza statuetką Tarnowskiego Lwa.
Marka NOTI od lat wspiera działalność artystyczną i współpracuje
z różnymi instytucjami kultury. Meble
cieszą się uznaniem wśród krytyków
i historyków sztuki, architektów, projektantów wnętrz i stylistów. Projekty
NOTI już na stałe wpisały się w historię polskiego wzornictwa. Świadczy
o tym fakt, że można je oglądać na
ekspozycji stałej Galerii Wzornictwa
Przemysłowego Muzeum Narodowego w Warszawie. Jedenaście kolekcji zostało przedstawionych na
ekspozycji tymczasowej w Muzeum
Narodowym w Krakowie. Akcent
NOTI pojawił się także w Instytucie
Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, na wystawie w Nowym Jorku
czy na Węgrzech. Wielokrotnie marka współpracowała z festiwalem Łódź
Design, Gdynia Design Days, wrocławską Nocą z Designem, festiwalem Art&Fashion Starego Browaru.
Produkty i marka zdobyły wiele międzynarodowych, krajowych
i lokalnych nagród. Firma prezentuje
swoją ofertę na międzynarodowych
targach biurowych Orgatec w Kolonii oraz polskich targach wykończeń
i wyposażenia wnętrz: arena DESIGN czy Warsaw Home Expo.
Lokalnie NOTI, co roku, pracownicy NOTI biorą udział w Biegu Lwa
gminy Tarnowo Podgórne, ﬁrmowych wyjazdach w Góry Izerskie,
gdzie próbują swoich sił na nartach.
Więcej informacji na www.noti.pl
Red

O ﬁrmie
Noti Sp. z o.o.
ul. Sowia 19,
62 -080 Tarnowo Podgórne
T: +48 61 89 66 480
E: biuro@noti.pl
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TEMAT NUMERU

Przebudowa Górnego Tarasu Rataj
Pierwszy etap prac, podczas którego przebudowane będzie rondo Żegrze, rozpoczął się w sobotę,
18 sierpnia. Budowa nowych torowisk potrwa ponad rok
Tego dnia na odcinek od os. Lecha do przystanku Żegrze I wrócił
tramwaj. Cała przebudowa, wraz
z remontem trasy wzdłuż ulic Chartowo i Żegrze, zakończy się jesienią
2019 r. Oprócz nowego, cichego torowiska powstaną również udogodnienia w postaci przejść naziemnych
i zintegrowanych przystanków.
Od 13 sierpnia trwała budowa
tymczasowego zjazdu tramwajowego pomiędzy przystankiem Żegrze I i rondem Żegrze. Umożliwi
on utrzymanie ruchu tramwajowego od os. Lecha. Dwukierunkowy
tramwaj będzie dojeżdżał do przystanku Żegrze I, następnie, dzięki
rozjazdowi, zmieni tor i pojedzie
z powrotem.
18 sierpnia rozpoczęły się faktyczne prace przy przebudowie
trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj. Tego dnia nastąpiło
przywrócenie ruchu tramwajowego
do przystanku Żegrze I. Linie nr 1,
5, 201, 231, 237, 238 oraz T1 będą
kursować po takich samych trasach
jak w dniach 13-17 sierpnia, a do
przystanku Żegrze I będzie dojeżdżał tramwaj linii nr 17 (z Ogrodów,
przez rondo Śródka i os. Lecha).
Działa też komunikacja zastępcza. Autobus „za tramwaj” T1
jeździ pomiędzy rondem Starołęka a przystankiem „Os. Lecha”.
Autobusy linii T1 zatrzymują się
na przystankach dla linii nocnych,
dodatkowo przystanki Rondo Żegrze zlokalizowane są po północnej
stronie skrzyżowania ulic Żegrze–
Kurlandzka–Inﬂancka.
Przystanek początkowo-końcowy Rondo Starołęka zlokalizowany
jest przy przewiązce przed rondem
Starołęka; przystanek początkowo-

końcowy Os. Lecha zlokalizowany
znajduje się za skrzyżowaniem ulic
Piaśnicka–Chartowo.
Więcej na temat komunikacji
podczas przebudowy GTR można
znaleźć na stronie www.ztm.poznan.pl oraz www.mpk.poznan.pl

Tymczasowa organizacja ruchu
na rondzie Żegrze
W związku z rozbudową ronda
Żegrze, wprowadzono w jego rejonie tymczasową organizację ruchu,
która będzie obowiązywała do odwołania.
Ulice Żegrze oraz Hetmańska
w rejonie prowadzenia prac zawężono do jednego pasa ruchu w każdą stronę.
Przez wprowadzenie tymcza-

sowej organizacji ruchu możliwy
będzie przejazd z ul. Żegrze bezpośrednio w ul. Hetmańską, a z ul.
Hetmańskiej bezpośrednio w ul.
Unii Lubelskiej oraz w ul. Żegrze.
Kierowcy jadący od strony ul. Unii
Lubelskiej, również bezpośrednio,
będą mogli skręcić w ul. Żegrze.
Równocześnie będą obowiązywały dwa objazdy. Kierowcy chcący
skręcić z ul. Unii Lubelskiej w ul.
Hetmańską zmuszeni będą skorzystać z objazdu przez skrzyżowanie
ulic Kurlandzka – Inﬂancka – Żegrze. Osoby chcące skręcić z ul.
Żegrze w ul. Unii Lubelskiej zostaną poprowadzone objazdem przez
rondo Starołęka.
Rozbudowa ronda Żegrze potrwa
do połowy 2019 roku.

Trwała, stabilna, cicha
Na Górnym Tarasie Rataj powstanie 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

Oprócz nowego,
cichego torowiska
powstaną również
przejścia naziemne
i przystanki

do os. Lecha. Nowe oblicze zyskają
przystanki tramwajowe, a przystanek Os. Czecha stanie się przystankiem zintegrowanym, tramwajowo-autobusowym, gdzie przesiadki
będą dokonywane „drzwi w drzwi”.
Tam również piesi zyskają dodatkowe przejście naziemne, które umożliwi swobodny dostęp do przystanku osobom niepełnosprawnym.
Rozbudowane zostanie rondo Żegrze (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 rowerowych. Wyprowadzone też zostaną
tory z ronda w kierunku ul. Unii
Lubelskiej. Powstanie tu nowa trasa
tramwajowa z pętla w okolicach ul.
Falistej.
Zakres prac przewiduje wyposażenie infrastruktury drogowo-torowej w elementy stałej organizacji
ruchu i bezpieczeństwa, w tym sygnalizacji świetlnej, a także budowę
systemu monitoringu wizyjnego.
Przebudowane zostanie oświetlenie, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa oraz gazowa itp. W rejonie 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 przebudowa skrzyżowań ulic ChartowoWiatraczna i Żegrze-Bobrzańska
w zakresie nawierzchni jezdni oraz
chodników.
Tramwaje wrócą na nowe torowisko na Górnym Tarasie Rataj jesienią 2019 roku. RB

Podpisano umowę na projekt
i przebudowę odcinka ul. Gdyńskiej – od granic Poznania do
zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Inwestycja poprawi płynność ruchu na
jednej z głównych tras wylotowych
z Poznania. Nowa droga będzie
gotowa we wrześniu 2020 r.
Spółka Budimex Budownictwo
z Grupy Budimex, której oferta zwyciężyła w rozpisanym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie przetargu,
do września 2020 roku zaprojektuje
i przebuduje wspomniany odcinek
DW 196.
– To ważna dla nas inwestycja.
Cieszę się, że przystępujemy do jej
realizacji – mówi Maciej Wudarski,
zastępca prezydenta Poznania. –
Poprzednie władze miasta złożyły
obietnicę na przebudowę ul. Gdyńskiej na terenie gminy Czerwonak.
Zweryﬁkowaliśmy zakres tej inwestycji. Otrzymaliśmy jasny sygnał,
zarówno ze strony gminy jak i sta-

rostwa powiatowego, aby ten zakres
wstępnie deklarowany utrzymać.
Takie postanowienie zapadło na
poziomie prezydenta miasta Poznania. Co bardzo istotne, zapadło na
poziomie rady miasta, która wyraziła zgodę na realizację inwestycji ze
środków budżetu miasta Poznania.
Zgodnie z umową, Budimex Budownictwo do końca listopada przyszłego roku zaktualizuje istniejącą dokumentację projektową. Aktualizacja
dokumentacji ma zapewnić jej zgodność z obecnym programem funkcjonalno-użytkowym. Pozwoli również
rzetelnie zweryﬁkować potencjalne
kolizje z infrastrukturą podziemną
oraz warunki geotechniczne, ponieważ od przygotowania pierwszej dokumentacji minęło już sporo czasu.
– Ten ważny dzień pokazuje, że
w gronie samorządów nie tylko się
spieramy, ale potraﬁmy wypracować
właściwe decyzje. Ta jest efektem kilkuletniej dyskusji. Dziękuję panom
prezydentom Jaśkowiakowi i Wu-

darskiemu, że możemy brać udział
w tym radosnym wydarzeniu. Dzisiaj
przekazujemy naszym mieszkańcom
konkretne terminy – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.
W ramach inwestycji na odcinku
ok. 1,2 km mają zostać wybudowane
dwie dwupasmowe jezdnie, ronda
na skrzyżowaniach z ul. Poznańską
i Piaskową oraz droga serwisowa
pomiędzy ul. Poznańską i Piaskową – zapewniająca obsługę posesji
przyległych do ul. Gdyńskiej. Powstaną zatoki autobusowe, chodniki, drogi rowerowe oraz ciągi pieszorowerowe. Zjazdy będą zbudowane,
bądź przebudowane. Zainstalowane
zostaną również urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe oraz kanał technologiczny.
– Dziękuję w imieniu mieszkańców gminy Czerwonak.To dla mnie
radosny moment. Przebudowa ul.
Gdyńskiej zapewni bezpieczny i szybki dojazd do metropolii poznańskiej.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Przebudowa ulicy Gdyńskiej do Koziegłów

Drogą tą na co dzień podróżuje tysiące mieszkańców gminy Czerwonak.
Wśród nich są pracownicy, uczniowie, studenci – którzy swój czas i pieniądze zostawiają w Poznaniu. Dzięki
konstruktywnym rozmowom i dobrej
atmosferze w ostatnim czasie, możemy mówić o wspólnym sukcesie, bo
razem tworzymy Metropolię Poznań
– zauważa Jacek Sommerfeld, wójt
gminy Czerwonak.

Przebudowa ul. Gdyńskiej jest
kontynuacją inwestycji „Budowa
i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego
Przekształcania Frakcji Resztkowej
Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK)”. Jej wartość wynosi
niemal 35 mln zł, z czego 12,3 mln
zł to kwota doﬁnansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. RB, AJ
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Święto plonów w Radzewie
Barwny korowód dożynkowy,
otwierany przez zabytkowy samochód – żuk, wyruszył spod kaplicy
przy ul. św. Mikołaja. Za nim jechały udekorowane maszyny rolnicze:
kombajn, siewnik, pług oraz bryczka zaprzężona w konie. Orszak
dotarł na stadion OSP, gdzie mszę
dziękczynną odprawił metropolita
poznański arcybiskup Stanisław
Gądecki. Mówił on w homilii, że
powinniśmy dziękować zarówno
za chleb doczesny jak i wieczny.
– Praca na roli jest znakiem życia
na ziemi i nadaje ludziom godność
– podkreślał metropolita poznański
podczas mszy w intencji wszystkich
rolników.
Święto było doskonałą okazją
do przypomnienia obrzędów dożynkowych, które zaprezentowali
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemi Kórnickiej „Władysie”. Przyśpiewki ludowe, pięknie pleciony
wieniec oraz bochenek chleba – to
najistotniejsze elementy tego rytuału. Goście zostali też poczęstowani
chlebem, który zgodnie z tradycją,
obiecali dzielić sprawiedliwie starosta poznański Jan Grabkowski oraz
burmistrz miasta i gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski.
Po części obrzędowej rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy. Kunszt, pomysłowość oraz precyzja, z jaką

FOT. TOMASZ SIKORSKI

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy przyjechał z Kórnika, a najlepiej gwoździe
wbijali sołtysi. Tegoroczne tradycyjne święto plonów, czyli dożynki powiatowo-gminne
odbyły się w miejscowości Radzewo, w gminie Kórnik. Były koncerty, pokazy, mnóstwo
pysznego jedzenia i fantastyczna zabawa

wykonane były te dzieła, oceniała
specjalnie powołana komisja, której
przewodniczył Piotr Zalewski, członek Zarządu Powiatu w Poznaniu.
I, jak się okazało, nie było to łatwe

Piknik „Bezpieczni
w powiecie”
15 września powiat poznański zaprasza na coroczny rodzinny piknik
„Bezpieczni w powiecie”. Od godziny 13 do 17, na terenie Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 Państwowej Straży Pożarnej w Bolechowie, przy ul. Obornickiej 1, na gości
czekać będzie moc atrakcji, w tym
zorbing, ciepły poczęstunek, pokazy
pirotechniczne i – tak lubiana przez
najmłodszych – kąpiel w pianie gaśniczej. Chętni będą mogli oddać
krew, wziąć udział w ćwiczeniach
służb ratowniczych, własnoręcznie wykonać lizaki czy zwiedzić ze
strażakiem symulator pożarów wewnętrznych.
– W ubiegłym roku powiat
przeznaczył 3,7 mln zł na kwestie
związane z bezpieczeństwem publicznym, głównie na modernizację
jednostek OSP, remont i budowę komisariatów. Przekazaliśmy
środki na zakup specjalistycznego sprzętu, współﬁnansowaliśmy
pojazdy strażackie czy policyjne.
Organizowaliśmy również akcje
skierowane bezpośrednio do miesz-

kańców – rozdaliśmy czujki czadu
zwycięzcom konkursu czy kamizelki odblaskowe pierwszoklasistom
– przypomina Jan Grabkowski, starosta poznański.

W ubiegłym roku
powiat przeznaczył
3,7 mln zł na kwestie związane z bezpieczeństwem
Warto przypomnieć, że piknik, oprócz funkcji edukacyjnej
i integracyjnej, stanowi okazję do
wręczenia Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu
zakupionego ze środków powiatu
poznańskiego. Nie inaczej będzie
w tym roku. Aby przekonać się,
jak wygląda i do czego służy prądownica gaśnicza, trzeba na tę
imprezę przybyć osobiście. Zapraszamy! KW

zadanie. Ostatecznie tytuł najpiękniejszego wieńca traﬁł do Kórnika.
Z kolei w rywalizacji na najsprawniejsze wbicie gwoździa najlepsza
okazała się reprezentacja sołtysów,

która pokonała strażaków ochotników i radnych.
– Dożynki są znakomitą okazją
do wspólnego spędzenia czasu, do
poznania i kultywowania wspaniałej

tradycji ludowej, a przede wszystkim do integracji mieszkańców naszych „małych ojczyzn”, czyli gmin
powiatu poznańskiego – mówił Jan
Grabkowski. – To również czas by
podziękować wszystkim ludziom
pracy, a w szczególności naszym
gospodarzom, którzy – jak wiadomo – mieli ze względu na panującą
suszę o wiele słabsze zbiory – dodał
starosta poznański.
Uczestników święta plonów częstowano darmową grochówką, kiełbasą z grilla, chlebem ze smalcem,
a także domowym plackiem drożdżowym z kruszonką i owocami.
Licznie zgromadzonych mieszkańców bawiły takie zespoły jak: „Fanatic”, „Lili”, „Diadem” oraz „Top
One”, a zwieńczeniem wydarzenia
była zabawa taneczna, podczas której zagrały „Tygrysy Kórnika”.
Na tegorocznych dożynkach
w Radzewie obecni byli również
przedstawiciele powiatu poznańskiego: Tomasz Łubiński, wicestarosta
poznański, Piotr Zalewski i Zygmunt
Jeżewski – członkowie Zarządu Powiatu w Poznaniu, a także skarbnik
powiatu Renata Ciurlik oraz sekretarz powiatu Magdalena Buczkowska. Zaproszenie do Radzewa
przyjęli też senator Piotr Florek oraz
wicemarszałek Wojciech Jankowiak.
Radę Powiatu w Poznaniu reprezentowała liczna grupa radnych. KG

Poszukiwani
inspiratorzy
Znasz kogoś, kto działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej powiatu
poznańskiego? Kogoś, kto wspiera,
aktywizuje i integruje mieszkańców
swojej okolicy? A może prowadzi
projekty z zakresu kultury, edukacji,
sportu czy promocji zdrowia? Jeśli
tak, zgłoś jego kandydaturę do Nagrody Starosty Poznańskiego 2018!
Celem wyróżnienia jest uhonorowanie mieszkańców i podmiotów
z powiatu poznańskiego, które poprzez działalność gospodarczą i obywatelską przyczyniają się do rozwoju
społeczności lokalnej. Nagroda przyznawana jest osobom ﬁzycznym,
prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w trzech kategoriach:
przedsiębiorczości, inicjatyw obywatelskich, organizacji pozarządowych.
Wnioski można składać do 1 listopada 2018 r., poprzez e-mail joanna.felinska@powiat.poznan.pl,
pocztą na adres: Gabinet Starosty,
Starostwo Powiatowe, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań lub osobiście w kancelarii Starostwa. Regulamin i wzór wniosku dostępne są
na www.powiat.poznan.pl . JF
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Węzły przesiadkowe coraz bliżej
Dobiega końca budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Palędziu, postępują też prace związane
z węzłem w Dopiewie, które mają zakończyć się do końca października tego roku

REKLAMA

Budowa węzła przesiadkowego
w Palędziu dobiega końca.

Prace w Dopiewie mają zakończyć się do końca października.

ców, postawieniu lamp, przebudowy fragmentów dróg, czy budowy
ścieżek pieszo – rowerowych.

Skorzystanie przez gminę Dopiewo z wielomilionowego doﬁnansowania wymagało określenia zakresu

FOT. MICHAŁ JUSKOWIAK

Wartość obydwu inwestycji wynosi
prawie 11,87 mln zł. Warto zaznaczyć, że gmina Dopiewo pozyskała
na nie doﬁnansowanie wartości aż
7,67 mln zł. Dzięki temu otoczenie
obu stacji jeszcze w tym roku będzie
zmodernizowane – zyska na funkcjonalności i estetyce. To kolejny
krok w stronę nowoczesności. Przypomnijmy, że gmina Dopiewo przystąpiła również do Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej. Projekt ten zakłada
popularyzację kolei jako nowoczesnego, szybkiego i przyjaznego środowisku środka transportu. Korzystanie
przez mieszkańców z transportu zbiorowego, zwłaszcza szynowego, może
przyczynić się do zmniejszenia emisji
dwutlenku węgla do atmosfery, a równolegle stanowić antidotum na korki
uliczne. Wcześniej, dzięki współpracy z mieszkańcami, gmina Dopiewo
dostosowała komunikację gminną do
rozkładów kolejowych.
Inwestycje w otoczenie stacji
kolejowych w Palędziu i Dopiewie
polegają m.in. na stworzeniu parkingów, wiat rowerowych, info-kiosków, systemu monitoringu, tablic
informacyjnych, ławek, udogodnień
dla niepełnosprawnych i mieszkań-

możliwego do realizacji w terminie
wyznaczonym
harmonogramem.
Rozszerzenie modernizacji o przejście podziemne pod torami w Palędziu, które byłoby udogodnieniem
dla mieszkańców Palędzia i Gołusek,
nie było możliwe z przyczyn formalnych i ﬁnansowych. Na etapie
pozyskiwania środków na węzły nie
można było planować wykonania
przejścia – przebiegającego przez
tereny PKP. Gmina Dopiewo prowadzi rozmowy ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie
rozbudowy przejścia podziemnego
w Palędziu w kierunku zabudowy
mieszkaniowej przy ul. Nowej. Ponadto wystąpiła do PKP Polskie Linie Kolejowe SA o wydanie warunków technicznych i inwentaryzację
istniejącego przejścia. Szacunkowy
koszt budowy 50 m przejścia pod
torami wynosi ok. 5 mln zł, ale przystąpienie do modernizacji oprócz
pieniędzy wymaga uzyskania zgód
ze strony właściciela terenu, czyli
spółek PKP.
Zmiany przy stacji w Palędziu
nie byłyby możliwe bez ingerencji
w roślinność. Specyﬁka inwestycji
i ograniczona powierzchnia terenu,

który można było pozyskać od PKP
na ten cel, powodowały konieczność
likwidacji części drzew i krzewów.
Wycięcia wiążą się z nasadzeniami.
Gmina Dopiewo posadzi w ramach
tzw. kompensaty 70 drzew, obsadzi także krzewami powierzchnię
100 m². Nasadzenia kompensacyjne są rozwiązaniem stosowanym
w przypadkach wycinek realizowanych za zgodą starosty, których
nie można uniknąć, podczas realizacji inwestycji. Gmina Dopiewo,
oprócz nasadzeń kompensacyjnych,
w ostatnich latach zwiększa liczbę
sadzonych drzew, krzewów i bylin.
Projekt „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych
w gminie Dopiewo – stacja Palędzie
i stacja Dopiewo” jest współﬁnansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014–2020.

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Akcja Krew
Na kolejną Akcję Honorowego
Krwiodawstwa zaprasza Stowarzyszenie Dar Serc z Gminy Tarnowo
Podgórne. Odbędzie się ona 1 września (sobota) w godz. 8–16 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
REKLAMA
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w Tarnowie Podgórnym przy ul.
Szkolnej 3.
– Zapraszam wszystkich, również
tych, którzy chcą krew oddać pierwszy
raz – podkreśla Wojciech Janczewski,
wiceprzewodniczący Rady Gminy i prezes Stowarzyszenia. I dodaje: – Tego
dnia będzie także możliwość zapisania
się do banku dawców szpiku. ARz

Nowa szkoła czeka
na uczniów
Gotowa jest nowa szkoła podstawa w Chomęcicach (Komorniki)
Trzykondygnacyjny budynek jest
wyposażony w 18 sal lekcyjnych
(w tym pracownię chemiczną, komputerową i językową) oraz gabinet
psychologa, pedagoga, gabinet
logopedy,pielęgniarki, pokój nauczycielski oraz pomieszczenia sanitarne i techniczne. Koszt budowy
wyniósł 5.621.515,14 zł brutto.
Obiekt spełnia wymagania przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Jest wyposażony w windę.
Wejścia do budynku zorganizowano z poziomu chodnika, poprzez
pochylnię zewnętrzną. Wewnątrz
znajduje się toaleta przystosowana
dla osób niepełnosprawnych.
Budynek wykonano w technologii
murowanej z trzpieniami i podciągami stalowymi i żelbetowymi, stropy i stropodachy żelbetowe sprężone.Decyzja o rozbudowie szkoły
została podjęta przez radę gminy
po ogłoszeniu reformy oświatowej
w 2016 roku. Wydłużenie edukacji podstawowej z 6 do 8 klas wymagało zorganizowania większej

i bardziej komfortowej powierzchni
dla uczniów. Jednocześnie podjęto
decyzję o zmianie obwodu szkoły.
I tak, od września należą do niego,
oprócz Chomęcic, Jarosławca, Rosnówka i Walerianowa, także Głuchowo, Rosnowo i Szreniawa. Rozbudowa pozwoli zapewnić lepsze
warunki do nauki dzieciom dotychczas dojeżdżającym do szkół w Komornikach, przede wszystkim sys-

tem jednozmianowy, bliższy dojazd
i więcej przestrzeni dla uczniów.
Szkoła została zbudowana z założeniem przyjęcia 600 uczniów. We
wrześniu naukę rozpocznie tam 257
dzieci, w tym sześcioletnie przedszkolaki. Po zmianie obwodu szkoły
w kolejnych latach uczniów będzie
przybywać.
Budowa szkoły trwała od marca
2017r. do lipca 2018 r. Red

„Tęczowe kredki” w Plewiskach
„Tęczowe kredki” – taką nazwę nosi
nowe przedszkole na ul. Fabianowskiej w Plewiskach. To kolejna placówka publiczna prowadzona przez
operatora prywatnego w gminie
Komorniki. W przedszkolu obowiązują takie same zasady rekrutacji
oraz odpłatności jak w przedszkolu
samorządowym.
Placówka mieści się w budynku otoczonym pięknym ogrodem
o powierzchni 1200 m2. Przedszkolaki mają do wyłącznej dyspozycji
funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw. Nowo wybudowany budynek
o powierzchni 750 m2 posiada 7
przestronnych, kolorowych sal dydaktycznych. Jest przygotowany na
przyjęcie 175 dzieci.
Przedszkole zostało otwarte
w sierpniu, by przedszkolaki mogły
swobodnie zaadaptować się do nowego otoczenia.
Od września trzy inne niepubliczne przedszkola w Plewiskach
zmienią swój status na publiczne. To
Ekoludki, Stulilowy Las oraz Akademia Przedszkolaka, która będzie się
nazywać Publiczne Przedszkole Naszych Dzieci z oddziałami integracyjnymi. Razem w Plewiskach działa
już 8 przedszkoli publicznych.
Wszystkie przedszkola publiczne prowadzone przez operatora
prywatnego otrzymują dotację

z budżetu gminy w wysokości 100%
wydatków na przedszkola w przedszkolu samorządowym. Rocznie
gmina przeznacza na działalność
tych placówek ok. 10 mln zł.
Otwarcie nowego przedszkola
zaspokoiło potrzeby opieki przedszkolnej w gęsto zamieszkałych Plewiskach. W tegorocznej rekrutacji
o miejsce w przedszkolu ubiegało
się tu 271 dzieci (437 dzieci kontynuuje pobyt w przedszkolach).
W całej gminie złożonych zostało
560 wniosków (w tym dzieci 2-letnich, które nie mogą zostać objęte
wychowaniem przedszkolnym). Po
rekrutacji podstawowej oraz uzupełniającej wójt wskazał miejsce w in-

nych niż preferowane przedszkolach
11 dzieciom. Tym samym gmina
zapewniła miejsca w przedszkolach
wszystkim ubiegającym się dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Zatem

W Plewiskach działa już 8 przedszkoli
publicznych
wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6
lat ubiegające się w tym roku o miejsce w przedszkolu, otrzymały je.
We wrześniu do przedszkoli publicznych na ternie gminy będzie
uczęszczać 1537 dzieci. Red
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Otwarto ul. Mieszka I i Dobrawy
Zakończono budowę drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Żabikowską w Komornikach. Po otrzymaniu
oﬁcjalnego pozwolenia na użytkowanie 21 sierpnia została ona otwarta
Ta jedna z dwóch największych
i najdroższych w kategorii dróg
gminnych inwestycja trwała od połowy 2017 r. Na początku sierpnia
wykonywano jeszcze ostatnie poprawki oraz usuwano usterki i wykonywano prace porządkowe. Przed
wydaniem pozwolenia na użytkowanie drogi przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Poznaniu dokonali
16 sierpnia przeglądu placu budowy
i dokumentacji powykonawczej.
W ramach zadania zostało wybudowane rondo na skrzyżowaniu ul.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Budowa drogi
i ronda kosztowała
ok. 6 mln zł

REKLAMA

Narodowe
Czytanie

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego
zabrzmi podczas tegorocznego Narodowego Czytania 8 września. Inicjatorem akcji był Prezydent RP Bronisław
Komorowski w 2012 r. Pierwsza lektura to „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach czytano
m.in. dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę”
Bolesława Prusa. „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
– W trwającym roku stulecia
odzyskania niepodległości pragnę
zaprosić Polaków do Narodowego
Czytania „Przedwiośnia”. Jestem
przekonany, że wspólna lektura tej
pięknej i mądrej książki pomoże nam
jeszcze bardziej przybliżyć się do
doświadczeń sprzed wieku – napisał
w liście Prezydent RP Andrzej Duda.
Czytajmy
zatem
wspólnie.
W Sali Koncertowej Pałacu Jankowice (gmina Tarnowo Podgórne)
fragmenty „Przedwiośnia” przeczytają seniorzy, młodzież i uczniowie.
– Każdy chętny może włączyć się
w tę akcję – zaprasza dyrektor pałacu
Monika Rutkowska. – Planujemy też
łączenie internetowe z naszą partnerską gminą Soleczniki na Litwie,
której przedstawiciele także przeczytają fragment „Przedwiośnia”.
Chęć udziału trzeba zgłosić w Pałacu Jankowice pod numerem telefonu 61-10-10-402. Czytający dostaną wcześniej wybrane fragmenty,
które zaprezentują 8 września od
godziny 15.00.
Ponadto, tradycyjnie już, Narodowe Czytanie zagości w Bibliotece
Publicznej w Tarnowie Podgórnym.
Wzorem lat ubiegłych do współpracy zaproszeni zostali uczniowie,
pracujący pod okiem Grażyny Smolibockiej. Czytajmy razem, bo czytać
przecież warto! ARz

Komornickiej z Żabikowską (nazwane Rondem Biskupa Jordana),
zbudowano przepust na rzece Wirynce i oświetlenie oraz położono
sieć kanalizacji deszczowej.
Połączenie ul. Młyńskiej z ul. Żabikowską było priorytetem z uwagi
na stale rosnącą liczbę mieszkańców tej części Komornik. Inwesty-

cja znacznie odblokuje najbardziej
zatłoczone skrzyżowanie krajowej
„5-tki” z ul. Pocztową/Zakładową
i upłynni ruch samochodowy w tym
rejonie Komornik.
Zadanie, realizowane w ramach
I etapu Programu Budowy Dróg
Gminnych kosztowało ok. 6 mln zł.
Prace prowadziło konsorcjum ﬁrm
Infrakom Kościan Sp. z o.o. i Infrakom Sp. z o.o.
W maju tego roku, podczas uroczystej sesji Rady Gminy Komorniki
nadano tej drodze nazwę Mieszka
I i Dobrawy. Red
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Kórniczanie na „Burgfeście”
Jak co roku delegacja z gminy Kórnik udała się na zaproszenie stowarzyszenia „Königstein – Kórnik”
i burmistrza Königstein Leonharda
Helma do partnerskiej gminy na obchody święta miasta zwane „Burgfestem”. Odbywały się one od 10 do
12 sierpnia.
Do Niemiec udało się kilkanaście osób, m.in. przewodniczący
Rady Miasta i Gminy w Kórniku
Adam Lewandowski, kierownik
Wydziału Promocji Gminy, Kultury
i Sportu Magdalena Matelska-Bogajczyk, przedstawiciele Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego na czele z prezesem Markiem
Baranowskim oraz „Białą Damą”
2015 Aleksandrą Maćkowiak, która zastępowała tegoroczną „Białą
Damę” Marię Duszczak.
W pierwszym dniu pobytu
w Königstein kórnicka delegacja
uczestniczyła w wycieczce do Limburga an der Lahn, leżącego w Hesji. Zwiedzała tam piękną starówkę

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Delegacja z Kórnika na święcie miasta w partnerskiej gminie Königstein

i katedrę. Natomiast wieczorem
uczestniczyła w otwarciu „Burgfestu”, podczas którego pożegnano
kończącą roczne rządy w Königstein księżniczkę Helen I i powitaliśmy nowo wybraną księżniczkę

Charlottę I. Kórniczanie życzyli jej
sukcesów w rządzeniu i oczywiście
zaprosili z jej świtą na przyszłoroczne święto do Kórnika.
W sobotę kórniczanie uczestniczyli w uroczystości przekazania

symbolicznego klucza do bram
miasta nowo wybranej księżniczce
przez burmistrza Leonharda Helma.
Tradycyjnie w niedzielę delegacja
z Kórnika wzięła udział w uroczystej

mszy św. z okazji „Burgfestu”, po
której odbył się pochód ulicami miasta. Podobnie, jak w latach ubiegłych
w pochodzie uczestniczyli przebrani
w stroje historyczne przedstawiciele
licznych organizacji i stowarzyszeń.
Gminę Kórnik reprezentowała w pochodzie „Biała Dama” wraz z członkami delegacji i panowie kierowcy:
Kazimierz Kamiński i Andrzej Kowalski z Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego KOMBUS Sp.
z o.o., których mieszkańcy Königstein, a przede wszystkim Polacy
tam mieszkający witali gromkimi
oklaskami i okrzykami.
Wieczorem na spotkaniu z członkami stowarzyszenia KönigsteinKórnik omówiono program dalszej
współpracy partnerskiej.

Magdalena
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

REKLAMA

Mlynkova w Komornikach

DOŻYNKI
GMINNE

352*5$0


NASZ PATRONAT

Jeziorki 26 sierpnia
2018 r.
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców, a w szczególności rolników, na
gminne dożynki, które odbędą się
w niedzielę, 2 września, w Komornikach. Patronat objął „Nasz Głos
Poznański”.
Dożynki, o godzinie 14, rozpocznie uroczysta msza święta dziękczynna w kościele pw. św. A. Apostoła w Komornikach, a następnie
barwny korowód dożynkowy przejdzie na stadion w Komornikach,
gdzie odbędzie się część oﬁcjalna
i artystyczna.
Gwiazdą tegorocznego Święta
Plonów będzie Halina Mlynkova.
Jaj koncert zaplanowano na godz.
18.15. Potem będzie zabawa taneczna, a o godz. 22 rozpocznie się
pokaz laserowy.
– Zapraszamy całe rodziny, bo
każdy znajdzie tu coś dla siebie –
mówi wójt gminy Komorniki Jan
Broda. – Będą wspaniałe atrakcje
dla najmłodszych oraz ciekawe prezentacje i występy dla tych nieco
starszych. Podczas dożynek będzie
można skosztować smacznych potraw przygotowanych m.in. przez
panie z kół gospodyń wiejskich.
Zapraszamy i życzymy wszystkim
dużo dobrej zabawy. Lech

SUPEROKAZJA!

Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Jedenasty Rumpuć
NASZ PATRONAT 1 września Rokietnica zaprasza na plener
z gwiazdą wieczoru. W tym roku zaśpiewa Stachursky!
Rumpuć? – to wielkopolska zupa, którą Rokietnica przygotowuje dla wszystkich od 10 lat w 1600 litrowym garnku.
Ten nietuzinkowy bohater, niezmiennie serwowany w pierwszą sobotę
września, jest pożegnaniem z wakacjami. To także gościnna zachęta i przyjemny pretekst do tego, by spotkać się
na wyjątkowej plenerowej imprezie.

Jej atutem jest swojskość, sołecki
urok tradycji, zabawa, humor i otwartość. Godzi bowiem, niczym kocioł
jesiennej zupy, wielość, rozmaitość,
gusty i niemal każdy talent. Trochę na
„diabelską” nutę. Symbolem imprezy
jest bowiem buzujący garnek dobrze
przyprawionego rumpucia. Zwany
przez niektórych eintopfem, odwró-

cony do góry dnem, nawiązuje do
wizerunku Rokity – przyjaznego diablęcia mieszkającego ponoć w rokietnickich wierzbach (z gatunku nomen
omen – rokita).
Szczegóły na stronie www.rokietnica.pl oraz fb rokietnica.pl. Zapraszamy! Patronat nad wydarzeniem
sprawuje „NGP”. Red

12.00 Otwarcie
12.10 Kto to taki? – Przedszkolaki! – nasz start z „Bajeczką”
12.30 Szansa Rumpucia – bo
kocham śpiewać Julka Gąska
12.40 Studio Flow Dominika
Bilska – z pasją i gracją
13.00 Waleczni Spartanie – poznać i pokochać taekwondo
13.10 Sołeckie potyczki – cz.
I 13.30 Placówki oświatowe –
konkursowe prezentacje: wolność
nie jedno ma imię
14.30 Roztańczeni – Magda
Andrzejewska i grupa Rokiciaki
14.50 Sołeckie potyczki – cz. II

15.10 ROSFIT – o nas, czyli
sposób na ﬁt
15.20 Szansa Rumpucia – bo kocham śpiewać Weronika Kędziora
15.30 Pod wójtową batutą:
„Znasz li ten kraj?”
16.00 Teenage fantasy – recital
Hani Sztachańskiej
16.20 Centrum Tańca Blanka Winiarska – „Zatańcz z gwiazdami”
17.00 Rumpuć, Rumpuć, Rumpuć! – zaprasza wójt, orkiestra
dęta i wokalistki GOK-u
17.10 Cały ten ROK – muzyczne
wariacje „na temat” – gra Rokietnicka Orkiestra Dęta;

18.00 Sołeckie potyczki cz. III
18.30 Po prostu razem – Fama
18.50 Gwiazdy i gwiazdki – koncert Marty Podulki i Ani Polowczyk oraz ich uczniów
19.50 „Bądźmy bezpieczni na
drodze” – z nami od 11 lat
20.00 Rozstrzygniecie plebiscytu
na „Najpiękniejsze stoisko sołeckie” i tradycyjna loteria fantowa
20.50 5 minut dla Drużyny Szpiku
21.00 Koncert gwiazdy wieczoru
– Stachursky
Organizator zastrzega sobie prawo
do zmian w programie; podane
godziny są orientacyjne.

REKLAMA/PROMOCJA

NOWY SALON
Stihl Mankiewicz w Rokietnicy
ul. Szamotulska 16
tel. 506 491 005

Autoryzowany Dealer Firmy Stihl
i Viking Secret Garden
Paweł Mankiewicz
Buk
ul. Szarych Szeregów 1
tel. 061-8949 535

Szamotuły
ul. Sportowa 87
tel. 504 185 737

Kościan
ul. Gostyńska 3
tel. 065-5121 928

Rokietnica
ul. Szamotulska 16
tel. 506 491 005
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonej do wydzierżawienia
Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.121 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy
w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości
położonych na terenie gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz
użytkowników – działki nr: dz. 627 (Stęszew), 508 (Będlewo), cz.dz. 152/2
(Drożdżyce).
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel.
61 8 197 149, pokój nr 16.

Pamięci Powstańców
Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Powstańców
Wielkopolskich z Piekar

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (teks jednolity Dz.U.2018.121 ze zm.) podaję do publicznej
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy
w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości
położonej na terenie gminy, przeznaczonej do wydzierżawienia –
bezprzetargowo – na wniosek dotychczasowych dzierżawców, tj. cz. działki
47/29 z obrębu Strykowo ul. Parkowa 7a.
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel.
61 8 197 149, pokój nr 16.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonej do wydzierżawienia

15 sierpnia w Piekarach (gm. Stęszew), z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości, odsłonięta została tablica upamiętniająca
Powstańców Wielkopolskich, urodzonych w tej miejscowości.

*5$1,7/8;

Uroczystego odsłonięcia dokonali burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak i sołtys Piekar Marcin
Kalemba. Następnie ksiądz Łukasz
Grys poświęcił tablicę, a przybyli mieszkańcy złożyli znicze oraz

kwiaty. Po części oﬁcjalnej przyszedł czas na rozmowy i wspomnienia o zasłużonych mieszkańcach
Piekar. Krótką notę historyczną
przedstawił poseł na sejm Stanisław
Kalemba. JT
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Gwiazdy disco polo w Dopiewie
„Gminne Dożynki” w Dopiewie zapowiadają się atrakcyjnie. Odbędą się one 2 września
kiestrę Dętą wyruszy spod kościoła
na placu gminny. Tam nastąpi ciąg
dalszy dożynek. Na godz. 20 zaplanowano występ zespołu „Classic”,
a na 21.30 „Power Play”. O godz.
22.45 rozpocznie się zabawa taneczna z zespołem „Septyma Band”
Dopiewo jest dziś gminą podmiejską, ale pamięta o tradycji rolniczej
i od lat organizuje „Gminne Dożynki”. Święto Plonów jest związane
z zakończeniem żniw, podziękowaniem rolnikom za pracę, bez której
nie mielibyśmy co jeść. Dla innych
dożynki są wydarzeniem kulturalnym, podczas którego można poznać
zwyczaje ludowe. Szczegółowy program dopiewskich „Gminnych Dożynek” dostępny jest na dopiewo.pl.
FOT. MICHAŁ JUSKOWIAK

czą o tym, że uszczęśliwiamy ludzi.
Uśmiechnięte twarze i radość, to dla
nas największa nagroda i podziękowania. Zagraliśmy jakiś czas temu
koncert dla ludzi z DPS-u. Zagraliśmy także na spotkaniu z trudną
młodzieżą w Katowicach. Radość
uczestników tych wydarzeń są dla
nas największym wyróżnieniem.

Lata 90. to szczyt popularności muzyki disco polo. Wtedy
poznaliśmy zespół Classic i jego
największe hity: „ Jolka Jolka”,
„Warto żyć”, „Hej, czy Ty wiesz”.
Jak dzisiaj jest z popularnością?
Odczuwacie jakąś różnicę?

Za co według Was ludzie kochają
disco polo?

— Classic dziś to ﬁrma, taka korporacja. Każdy wie, co ma robić i za
co jest odpowiedzialny. Jest nas 10
osób, a tylko 6 występuje na scenie.
Trzon zespołu to Robert i Mariusz,
reszta muzyków się zmienia.
Próbują swoich sił we własnych
projektach, ktoś rezygnuje niekiedy
z innych przyczyn, ale jesteśmy
jednym teamem i rozumiemy się
bez słów.
Możecie pochwalić się sporym

FOT. ARCHIWUM CLASSIC

Rozmowa
z Robertem Klattem
i Mariuszem
Winnickim
z zespołu Classic

Zespól od początku istnienia
ewoluował, zmieniał swój skład.
Czy możecie powiedzieć, że jest to
dziś dobrze naoliwiona, muzyczna machina ?

kontakt@naszglospoznanski.pl

W tym roku ambasadorami „Gminnych Dożynek” w Dopiewie zostali: Joanna Jurga i Michał Schiller.

Życie jak ciągła impreza

— Dla nas nie ma różnicy, jest
nadal tak samo. Może wśród naszej
publiczności jest więcej osób w naszym wieku, ale to Ci sami ludzie,
którzy bawią się przy naszych
piosenkach, jak kiedyś. Przy tych
starszych i przy nowych, które
powstają współcześnie. My przy
okazji bawimy się razem z naszymi
fanami.

Adam
Mendrala

— Za prostotę, za melodię, za teksty po polsku i szczerość artystów,
którzy stoją na scenie. Publiczność
doskonale wie i czuje, gdy ktoś jest
naturalny i szczery.
Jakie jest Wasze największe
muzyczne marzenie ?

dorobkiem artystycznym. Na
Waszym koncie jest 12 wydanych
albumów, koncertowaliście na
całym świecie, byliście gośćmi
wielu audycji telewizyjnych. Jakie
są Wasze plany na przyszłość?
Czym jeszcze zaskoczycie swoich
fanów?

— Marzeń mamy wiele. Przede
wszystkim chcielibyśmy grać przez
następne 25 lat i tworzyć dobre
piosenki, które staną się hitami.

— To bardzo ciężkie pytanie.
Przede wszystkim chcemy być
sobą, nie zamierzamy zmieniać się
pod wpływem koniunktury. Chcemy grać cały czas taką „classicową
nutę” i zachować dystans, do siebie
i do rzeczywistości. Obecnie pracujemy nad naszą płytą jako Boys &
Classic – mamy nadzieję, że uda się
ją wkrótce skończyć.

— Oczywiście wszystkie „ever greeny” i nasze nowości. Nie zabraknie: „Ja dla Ciebie, Ty dla mnie”,
„Miłość gorąca jak ogień”, „To nie
przyjaźń, tylko miłość”.

Które z wyróżnień, nagród muzycznych, jakie otrzymaliście, są
dla Was najważniejsze?
— Wszystkie są ważne, ale chyba
najbardziej cenimy te, które świad-

Jakie utwory na pewno usłyszą
fani, którzy przyjdą na Wasz koncert do Dopiewa 2 września?

Do zobaczenia w Dopiewie na
placu gminnym podczas „Gminnych Dożynek”. Może kilka
słów na zachętę dla dopiewskiej
publiczności?
— Moi kochani, my będziemy na
pewno! Was też nie może zabraknąć. Do zobaczenia!
Rozmawiał: Łukasz Mańczak

Cieszymy się
z każdego występu
Wywiad z Sylwkiem, Karolem
i Marcinem z zespołu „Power Play”
Jak długo istnieje Power Play?
— Zespół powstał w 2001 r. Początki były podobne do początków
większości grup z naszego nurtu
muzycznego. Zaczynaliśmy od
grania wszelakich imprez okolicznościowych. Z biegiem czasu
zaczęliśmy tworzyć autorską muzykę, co pozwoliło nam wypłynąć na
„szerokie wody”.
Podbiliście swoimi przebojami
wiele serc. Jaki jest Waszym
zdaniem przepis na hit?
— Nie ma przepisu na hit. Nigdy
nie wiadomo, jaka piosenka nim się
stanie. Gdyby istniała recepta na
hit, sprawa byłaby prostsza, ale tak
nie jest. Przykładem piosenki, która
stała się ogromnym hitem, czego
nikt się absolutnie nie spodziewał,
był utwór „Despacito”.
Czujecie się gwiazdami muzyki
disco polo? Wasze teledyski mają
w internecie miliony odsłon.
— W jakimś stopniu na pewno
czujemy się jak gwiazdy. To jest

miłe być znanym i rozpoznawanym,
aczkolwiek na nasz sukces pracowaliśmy bardzo długo i dzięki temu
zdołaliśmy uniknąć uderzenia tzw.
„wody sodowej”.
Czy potraﬁcie policzyć, ile koncertów zagraliście do tej pory?
— Faktycznie zagraliśmy już
setki, może tysiące koncertów. Nie
prowadzimy statystyk. Cieszymy się
z każdego występu, z każdego spotkania z naszymi fanami i ludźmi,
którzy lubią disco polo.
Co chcielibyście powiedzieć
fanom, którzy przyjdą na Wasz
koncert 2 września w Dopiewie?
— Po pierwsze bardzo serdecznie
zapraszamy, po drugie gwarantujemy, że wszystkich, którzy
wybiorą się do Dopiewa na nasz
koncert podczas „Gminnych Dożynek”, czeka wyśmienita zabawa.
Warto zatem pojawić się na placu
gminnym w Dopiewie 2 września
i śpiewać razem z nami.
Rozmawiał Łukasz Mańczak

FOT. ARCHIWUM POWER PLAY

Warto zaznaczyć sobie ten dzień
w kalendarzu i przyjechać. Obrzęd
ludowy i pokaz tańców ludowych
zapewni uczestnikom Zespół Pieśni
i Tańca „Chludowianie”, który odwiedzi Dopiewo w szerokim kilkudziesięcioosobowym 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 dmuchańce) lub zrobić sobie zdjęcie
ze słomianymi rzeźbami, lub DOP
i EWO. Podsumowaniem święta
będzie zabawa taneczna, która potrwa do północy. Uroczystości rozpocznie 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-
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Urszula Dudziak w Poznaniu
NASZ PATRONAT Jedna z największych wokalistek polskiej muzyki jazzowej Urszula Dudziak powraca
z nową książką zatytułowaną „Wyśpiewam wam więcej”. 8 września wystąpi w poznańskim Teatrze Wielkim
Zdaniem krytyków muzycznych
Urszula Dudziak jest czołową postacią polskiej wokalistyki jazzowej.
Nagrała ponad 50 albumów, karierę
zaczynała u boku Krzysztofa Komedy, później występowała z takimi
tuzami jak Bobby McFerrin, Herbie
Hancock, Jaco Pastorius, Ron Carter, Nina Simone, Dee Dee Bridgewater, Sting czy Lionel Hampton.
Koncertowała niemalże we wszystkich krajach Europy, Azji i obu
Ameryk, w tym w słynnej nowojorskiej Carnegie Hall oraz podczas
Newport Jazz Festival. W 1972 roku
prestiżowy amerykański magazyn
„Down Beat” przyznał jej albumowi
„Newborn Light” maksymalną ocenę pięciu gwiazdek. W 1979 roku
„Los Angeles Times” mianował Urszulę Dudziak Piosenkarką Roku.
Jej utwór „Papaya” stał się światowym hitem. Na 45. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu
w 2008 r. przyznano jej tytuł „Artysta bez granic”. Dysponuje niezwykłą skalą głosu; porównywano ją do
Ymy Sumac, peruwiańskiej śpiewaczki, mającej skalę 5-oktawową.
Swoboda i perfekcja intonacji oraz
technika wokalna zyskały jej opinię
artystki oryginalnej i kreatywnej.
Znana jest ze stosowania klasycznej
techniki wokalnej zwanej „scatem”.
Jest mistrzynią tego, popularnego w jazzie, sposobu śpiewania,

Razem z nią na scenie pojawi się
piątka wybitnych muzyków pod
przewodnictwem jednego z najlepszych polskich kompozytorów
młodego pokolenia – Jana Smoczyńskiego. Podczas koncertu w poznańskim Teatrze Wielkim usłyszymy utwory z ostatniego albumu
piosenkarki „Wszystko gra” oraz
najciekawsze kompozycje z dorobku jej bogatej kariery w zaskakujących i odświeżonych aranżacjach.
Po znakomicie przyjętym książkowym debiucie Urszula Dudziak
powraca z nową książką. „Wyśpiewam wam więcej” to porcja
świetnych anegdot i inspirujących
historii z życia fenomenalnej artystki, charyzmatycznej osobowości,
elektryzującej kobiety. Premiera
wydawnictwa zaplanowana jest
na początek września. Z tej okazji
odbędzie się również trasa koncertowa o tym samym tytule. Artystka
podczas czterech koncertów odwiedzi Centrum Koncertowe A2 we
Wrocławiu (7.09.), Teatr Wielki
w Poznaniu (8.09.), Filharmonię
Lubelską (9.09.) oraz gdański Stary Maneż (27.09). Towarzyszyć będzie jej zespół, w składzie którego
zobaczymy Jana Smoczyńskiego
(pianino), Krzysztofa Pacana (bas),
Roberta Cichego (gitara), Tomka
Torresa (bębny) oraz Łukasza Popławskiego (saksofon).

Pectus
Barok na
Stęszewie wielkie otwarcie
NASZ PATRONAT

Zapraszamy do Stęszewa na koncert
zespołu Pectus, który 12 października odbędzie się w miejscowej hali
widowiskowo – sportowej. Patronat
objął „Nasz Głos Poznański”.
Usłyszeć będzie można największe przeboje wykonywane przez
czwórkę braci Szczepaników,
w niespotykanej dotąd akustycznej
aranżacji. Ideą tego wydarzenia
będzie uchwycenie chwili, pewnej
energii, interakcji pomiędzy artystami muzykami i przekazanie
emocji za pomocą instrumentów
akustycznych.
Dla Czytelników mamy dwa dwuosobowe zaproszenia. Szczegóły na
www.naszglospoznanski.pl. Lech

Teatr Wielki w Poznaniu przygotował repertuar na sezon artystyczny 2018/2019. Zaplanowano
6 premier, 22 tytuły operowe, 8
baletowych i 6 koncertów. Łącznie
poznańska opera zagra 132 razy.
Spektakl „Jenůfa” w reżyserii A.
Hermanisa zostanie zaprezentowany w operze w Brnie.
Wszystko rozpocznie się koncertowym wykonaniem opery „Juliusz
Cezar w Egipcie” – klejnotu baroku,
jednego z najbardziej znanych i najczęściej grywanych dzieł Händla –
22 września o godz. 19:00.
Choć muzyka baroku wielokrotnie pojawiła się na scenie,
na wykonanie tej opery widzowie
w Poznaniu czekali niemal 40 lat.
Tego zadania nie mógł się podjąć
nikt inny, jak sam Paul Esswood.
Wybitny angielski kontratenor
po zakończeniu kariery scenicznej coraz częściej staje za dyrygenckim pulpitem. W 2015 roku
zrealizował w poznańskiej operze
dobrze przyjętą przez recenzentów i widzów „Dydonę i Eneasza”
Purcella.
Przygotowania do prezentacji
„Juliusza Cezara” poprzedziły przesłuchania, stąd międzynarodowa

obsada przedstawienia. Tytułową
partię wykona jednak Polak, Kacper
Szelążek, obecnie jeden z najlepszych kontratenorów. W partii Kleopatry usłyszymy rosyjską sopranistkę, Annę Gorbachyovą.
Fenomen „Juliusza Cezara” –
cieszącego się ogromną popularnością przez stulecia, bo już po
premierowej prezentacji okrzykniętego arcydziełem – wynika nie tylko
z doskonałej warstwy muzycznej,
ale i umiejętnie skonstruowanej
dramaturgii i niezwykle wyrazistych
postaciach.

6 premier, 22 tytuły
operowe, 8 baletowych i 6 koncertów
Obsada: Kacper Szelążek, Anna
Gorbaychova, Rafał Tomkiewicz,
Christie Cook, Annie Fredriksson,
Yuriy Hadzetskyy, Marcin Hutek,
Damian Ganclarski, orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu. Bilety
dostępne na stronie www.bilety.
opera.poznan.pl lub w kasie teatru
od 13:00 do 19:00 (kasy będą czynne od 28 sierpnia). AP

polegającego na naśladownictwie
dźwięków instrumentów.
Koncerty Urszuli Dudziak to mieszanka jazzowej wirtuozerii na najwyższym poziome z wokalną ekwilibrystyką, która jest domeną artystki.
– Trudno uwierzyć w Ulę Dudziak siedemdziesięciolatkę. Wokalistka jest
w swojej najwyższej formie – mówi
Paweł Brodowski, redaktor naczelny
Jazz Forum. – Wydała niedawno swój
kolejny album i jest to płyta rewelacyjna: oryginalny materiał, nagrany ze
świetnymi muzykami.
Pomiędzy utworami usłyszymy
również kilka interesujących anegdot z życia artystki, opowiedzianych
w lekkim i zabawnym tonie. Podczas koncertów będzie możliwość
nabycia książki oraz spotkania
z artystką. Nie ulega wątpliwości,
że szykuje nam się jedno z najciekawszych wydarzeń tej jesieni na
polskim rynku jazzowym. Red

Bilety
• Online: interticket.pl, kupbilecik.pl
• Sprzedaż biletów w punktach
stacjonarnych: CIM Poznań
ul. Ratajczaka 44, Księgarnia
PWN, ul. Mielżyńskiego 27/29,
Księgarnia Jedynka, Al. Marcinkowskiego 2, Salon Muzyczny
Riff Poznań, ul. Zielona 8.
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„Rodzina Addamsów” w Muzycznym

amerykański rysownik Charles Addams. Od lat 30. przygody upiornej
rodzinki zaczęły się ukazywać w formie komiksu na łamach popularnego amerykańskiego tygodnika „The
New Yorker”. Następnie, w latach

Dożynki Gminne
w Swarzędzu
Tegoroczne Dożynki Gminne odbędą się 25 sierpnia pod namiotem
przy Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu. Uroczystości dożynkowe
rozpoczną się o godz. 14:30 mszą
św., która odbędzie się w kościele
pw. św. Marcina w Swarzędzu. Występy na scenie poprzedzi korowód
dożynkowy, który przejdzie z kościoła do Sceny nad Jeziorem.
O godz. 16 Zespół Pieśni i Tańca
Ludowego „Łany” Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu zaprezentuje obrzęd dożynkowy, na który
złożą się m.in. zwyczaje powrozowe, ośpiewanie i otańczenie chleba,
dzielenie chleba, czy sypanie ziarnem.
Jako pierwsza na scenie – o godz.
17 wystąpi Swarzędzka Orkiestra
Dęta, która zagra największe przeboje światowej muzyki rozrywkowej. Pół godziny później przed publicznością wystąpi dobrze znana
swarzędzanom „Olszyna”. Tę część
tegorocznych Dożynek Gminnych
zakończą pokazy sekcji tańca i piosenki Ośrodka Kultury w Swarzędzu.
O godz. 19:30 rozpocznie się
koncert zespołu Basta, założonego w 2007 roku przez Evę, współpracującą wcześniej z grupą Viper. Obecnie zespół Basta tworzą:
Eva, Boguś, Mariusz oraz Asia.
W 2008r. grupa otrzymała statuet-

kę „Debiut roku” na corocznym festiwalu muzyki Disco Polo i Dance
w Ostródzie. Na swoim koncie mają
takie przeboje jak: takie przeboje
jak „Speed”, „Zatrzymać czas”, „To
nie tak”, „Zakazana”, „Niepokorna
i szalona”.
Gwiazdą wieczoru będzie grupa Sound’N’Grace – zespół,
w którym każdy z wokalistów to
doskonale oszlifowany diament,
dzięki czemu razem tworzą bogactwo muzycznych możliwości.
Ci utalentowani artyści to grupa
przyjaciół, którzy pod kierunkiem
jedynego w Polsce duetu dyrygenckiego: Ani Żaczek i Kamila
Mokrzyckiego. W ich repertuarze
można znaleźć gospel, soul, r&b,
jazz, czy funk. W czerwcu 2015
roku premierę miał debiutancki
album studyjny grupy zatytułowany „Atom”. Płyta promowana
była przez single: „Dach” „Możesz wszystko”, „Nadzieja” i „Na
pewno”. W listopadzie 2017 roku
na rynku ukazała się płyta „Życzenia”. Album zapowiadały dwa
single: „100”, który został nagrany z Filipem Lato oraz „Idealnie”,
goszczący w największych stacjach radiowych oraz czołówkach
list przebojów.
Dożynki Gminne zakończy zabawa taneczna, którą poprowadzą DJ
Radi S i David Leibthal. MW

1964–1965, emitowano stworzony
na jego podstawie serial telewizyjny, a w 1991 roku miała miejsce
premiera słynnego ﬁlmu „Rodzina
Addamsów”. W obsadzie znaleźli
się między innymi Anjelica Huston,

Raúl Juliá oraz Christina Ricci, dla
której występ okazał się przepustką
do hollywoodzkiej kariery. Obraz
doczekał się również kontynuacji
w 1993 roku oraz w 1998 roku jako
„Rodzina Addamsów: Zjazd rodzinny”.
Poznańsko-warszawską koprodukcję wyreżyseruje Jacek Mikołajczyk („Zakonnica w przebraniu”,
„Nine”, „Czarownice z Eastwick”).
Kierownictwo muzyczne spektaklu
obejmą Piotr Deptuch i Tomasz
Filipczak. Za choreograﬁę odpowiadać będzie Ewelina AdamskaPorczyk, scenograﬁę projektuje
Grzegorz Policiński, a kostiumy
Ilona Binarsch. Realizatorzy w tym
składzie przygotowali polską prapremierę „Rodziny Addamsów”
w 2015 roku w Gliwickim Teatrze
Muzycznym, a także polską prapremierę „Zakonnicy w przebraniu”
(2016), będącą niesłabnącym przebojem poznańskiej sceny. Muzyka
w „Rodzinie Addamsów” stanowi
fuzję tradycji broadwayowskiej
i znakomitej stylistyki latynoamerykańskiej. Największą sławę zyskały
takie utwory jak: „Chcesz być Addamsem”, „W całkiem nową stronę”, „Większego świra mam” czy

„Zatańczmy jeszcze raz”, wszystkie
w przekładzie Jacka Mikołajczyka.
– Cieszę się, że wyprodukujemy
ten musical razem z Teatrem Syrena. Jego dyrektor i reżyser „Rodziny Addamsów” Jacek Mikołajczyk
przyjął nasze zaproszenie do kolejnej współpracy, która wcześniej
zaowocowała świetnymi spektaklami „Zakonnica w przebraniu”
i „Nine”. Jestem przekonany, że
publiczność – a przy tej koprodukcji można śmiało mówić: polska
publiczność – będzie zachwycona
– mówi Przemysław Kieliszewski,
dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu. MF

O spektaklu
• Premiera: 22.09. godz. 19.00.
• Spektakle przedpremierowe:
20-21.09 godz.19.00.
• Spektakle: 23.09-6.10.
• Bilety: dostępne są w kasie,
online na www.teatr-muzyczny.
poznan.pl oraz Bilety24.pl.
• Rezerwacje pod nr. tel. 511 433
616 / 502 751 213 lub bilety@
teatr-muzyczny.poznan.pl.

Zakopower w Swarzędzu
Nie ma zakończenia sezonu letniego w Swarzędzu bez Eko Babiego
Lata. To wielki festyn rodzinny
z ważnym przesłaniem: uczmy się
dbania o nasze środowisko naturalne, aby, jak w piosence Jonasza
Kofty, cień drzew i szum liści mogły
nam towarzyszyć zawsze.
Odbędzie się 15 września w okolicy pływalni Wodny Raj oraz Sceny
nad Jeziorem. Dlaczego: aby wspólnie bawić się, posłuchać świetnej
muzyki, kibicować dzieciom w ekologicznych konkursach szkolnych,
rozmawiać o sposobach na zdrowsze życie.
Wszystko zacznie się o godz. 14
od zbiórki odpadów problemowych
na parkingu przy ul. Kosynierów.
A potem już Scena nad Jeziorem
i konkursy szkolne: Ekociuszek
i Ekopojazd. Dla tych młodszych
będą jeszcze zagadki eko, malowanie ekologicznych toreb, obdarowywanie pierwszą swarzędzką eko-bajką – przygotowane przez Wydział
Ochrony Środowiska UMiG, warsztaty i zabawy prowadzone przez
przyjaciół z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, a także zaproszenie
swarzędzkiej Castoramy – Majsterkowo. To wszystko w zielonej streﬁe
dziecięcej – za pływalnią.
Castorama przygotowała również, dla wszystkich, którym świat
internetu bliski jest, wielką niespodziankę: wspaniały show ekipy „5
sposobów na…”. Kim są? „5 spo-

FOT. MARTA WOJTAL

Morticia, zimna jak sopel lodu, Gomez, gorący jak wulkan, Wednesday, ich demoniczna córka i Pugsley, słodki, ale śmiertelnie groźny
synek, urokliwy wuj Fester, wiedźmowata Babcia i Lurch, posępny
kamerdyner o wdzięku zombie…
oto w komplecie najbardziej upiorna rodzinka wszech czasów!
„Rodzina Addamsów” w koprodukcji Teatru Muzycznego w Poznaniu i Teatru Syrena w Warszawie to przebojowy musical, którego
premiera odbyła się na Broadwayu
w 2010 roku, przyciągając tłumy widzów. Pokazywany był także niemal
w całej Europie i Ameryce.
Na scenie oglądamy historię
upiornej rodzinki mieszkającej na
bagnach w starym, wiktoriańskim
zamku. Głównymi bohaterami opowieści są Gomez i Morticia, których
córka Wednesday, zwana księżniczką ciemności, dorasta i zakochuje
się w uroczym chłopaku imieniem
Lucas. Prosi ojca, aby zachował to
w tajemnicy przed swoją ukochaną
żoną. Wszystko zmieni się pewnego
wieczoru, kiedy przy jednym stole
spotkają się obie rodziny pochodzące z dwóch różnych światów.
Twórcą Rodziny Addamsów jest

FOT. M. KORDULA

Przebojowy musical „Rodzina Addamsów” to pierwsza premiera poznańskiego Teatru Muzycznego
w sezonie 2018/2019. Odbędzie się 22 września

sobów na…” to internetowy kanał
na YouTube, prowadzony od 2013
r. przez Klamera, Arcziego, Primosza, Sztabę oraz Abiego. Kanał
poprzedzała strona internetowa
Spryciarze.pl. Piątka przyjaciół
prezentowała tam wielotematyczne poradniki wideo, które stały się
ogromnym przebojem. Podczas
prezentacji YouTuberzy pokażą patenty na ułatwienie sobie życia. Dla
rzeszy fanów 5SN i nie tylko – wiele
wesołych anegdot, ciekawostek i interakcji z widzami.
Zapraszamy także serdecznie do
odwiedzenia stoiska, przy którym
dyżurować będą pracownicy Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
i Transportu. Otrzymacie tam Państwo wszystkie informacje na temat
zrównoważonej mobilności miejskiej oraz korzyści wynikających
z takiego sposobu podróżowania.

O godz.20:00 – długo oczekiwany w Swarzędzu – koncert zespołu
Zakopower! Jak to mówią: folkowa „dusza” obleczona rockowym
„ciałem”. Niezwykły głos Sebastiana Karpiela-Bułecki, znakomite
kompozycje Mateusza Pospieszalskiego – oto przepis na doskonałe
brzmienie folkowego rocka. A przed
góralami – zdolna młodzież z Sekcji Piosenki i Tańca swarzędzkiego
Ośrodka Kultury, swarzędzka kapela rockowa A Zillion. Na zakończenie eko pikniku DJ SEBA oraz jego
taneczne rytmy.
Zachęcamy także do udziału w,
organizowanej przez ZM GOAP,
zbiórce odpadów problemowych:
14.09. piątek 10.00–18.00, 15.09.
sobota 10.00–14.00; od godz. 15.00
– na festynie. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie:
www.swarzedz.pl. MW
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Folklor z różnych stron świata
Już po raz dziewiętnasty w Lusowie, w ramach Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych,
zobaczymy zespoły polskie i zagraniczne
To sierpniowe święto folkloru pełne
będzie muzyki, tańców i niezwykłych barw – za sprawą zespołów
z Algierii, Białorusi, Grecji, Hiszpanii, Macedonii i Słowacji. Rzecz
jasna, jak dotychczas, nie zabraknie
zespołów z powiatu poznańskiego
i zaproszonych przez nich gości.
Wystąpią: Zespół Folklorystyczny
Goślinianie, Zespół Pieśni i Tańca
Chludowianie wraz z grupą folklorystyczną Barwy Podola z Ukrainy,
Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy
oraz zespół Przełomiacy z gminy
Bardo (gmina partnerska Tarnowa
Podgórnego).
Przegląd tradycyjnie poprzedzą
Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne,
które rozpoczną się 26 sierpnia uroczystą mszą św. o godzinie 10.30.

Bezpośrednio po niej swój nowy
obrzęd dożynkowy zaprezentuje Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy.
Dzięki współpracy GOK „SEZAM” z Towarzystwem Poligrodzianie, Lusowo odwiedzą zespoły
biorące udział w Festiwalu Sztuki
Ludowej, po raz pierwszy zobaczymy folklor algierski. Zaprezentuje
go Association culturelle les couleurs d’Algérie. To grupa młodych
ludzi, która w swoim repertuarze
ma rytmiczną muzykę i pieśni tradycyjne z całej Algierii. Białoruś
reprezentować będzie zespół Guda.
Jest to jeden z bardziej tam znanych
zespołów ludowych. Powstał w latach 90-tych. Jego repertuar stanowią pieśni rytualne i tańce ludowe.
Członkowie zespołu współpracują

z muzykologami etnicznymi i folklorystycznymi, by odkrywać zapomniane już pieśni i tradycje ziemi
białoruskiej. Tym samym stale poszerzają i wzbogacają swój repertuar. Folklor grecki przybliży The Cultural Association of Drama „Our
Origins”. Zespół został założony
w 1991 r. W jego skład wchodzi aż
130 osób w wieku od 5 do 50 roku
życia, tworząc kilka grup tanecznych. Do Lusco ó Fusco to grupa
z Hiszpanii, a dokładnie z Galicji.
Powstała w 1985 r. Prezentuje tradycję i kulturę swojego regionu.
Grupa ma charakter międzypokoleniowy, występują w niej całe rodziny. The folk ensemble „Orce Nikolov” to macedońska grupa ze Skopje
z ponad 70-letnia tradycją. Promuje

sztukę ludową swojego kraju przez
tańce ludowe, pieśni, muzykę i tradycyjne stroje. Słowację reprezentować będzie zespół The folklore
ensemble Čačinare. Powstał on
w 2009 r. Działa w miejscowości
Spišská Nová Ves, stolicy regionu
Spisz. Jest to młoda grupa, ale jej
członkowie mają bogate doświadczenie, gdy idzie o taniec ludowy,
występy i festiwale. Wszyscy wywodzą się z rozmaitych grup folklorystycznych regionu. Obecnie zespół
liczy około 50 członków. Z Ukrainy
przybędzie Zespół Tańca Ludowego „Politechnika” Narodowego
Uniwersytetu Technicznego Ukrainy. Powstał w 1946r. Spotkania
z publicznością to dla nich okazja by
pokazać miłość do ojczystej ziemi

i opowiedzieć o bogactwie ludzkiej
duszy i wiecznej miłości. Obecnie
zespół tworzy ponad 60 studentów,
profesorów i absolwentów uniwersytetu. Hiszpanię zachodnią reprezentować będzie The Cultural Association „Salmorena Losareña”.
Zespół powstał w 1993 r. w Losar,
w miejscowości położnej w regionie
Vera. Prezentuje pieśni i tańce z całego regionu Estremadury. Grupę
tworzy 40 dorosłych i 25 dzieci.
Uczestników czeka więc niezwykle barwne widowisko, mieszanka
kolorów, dźwięków i kultur z różnych stron świata. Warto wpisać do
swojego kalendarza: przegląd zespołów folklorystycznych, 26 sierpnia,
Lusowo, plac przy kościele, godzina
12.30. Wstęp wolny. Karina Biała

PROMOCJA

Więcej niż blues…
NASZ PATRONAT
…takim hasłem można określić
program ósmej edycji festiwalu
BLusowo. Odbędzie się on 25 sierpnia, a na dwóch scenach uczestnicy
doświadczą sporych kontrastów.
Wśród wykonawców będą i młodzi,
i doświadczeni. Zagrają grupy typowo bluesowe i takie, które z tego
gatunku czerpią inspiracje, lecz nie
zamykają się w sztywnych ramach.
Tradycyjnie, nie zabraknie atrakcji

dla całych rodzin i hitu ostatniej edycji – warsztatów tańca bluesowego.
O szczegółach festiwalu pisaliśmy w poprzednim numerze, a także na www.naszglospoznanski.pl.
Przypomnijmy tylko, że gwiazda
wieczoru grupa Mörk przyjedzie do
Lusowa z Budapesztu.
Festiwal to jednak nie tylko koncerty: przez cały czas działać będą
stoiska gastronomiczne, a przy
małej scenie od godz. 13 Dziecięca
Strefa Artystyczna. Wstęp wolny. JK
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Talex Open 2018 na kortach AZS
Na kortach AZS Poznań, gdzie wychował się m.in. Wojciech Fibak,
rok temu triumfował reprezentant
Niemiec Mats Moraing, który pokonał turniejową „jedynkę” Zdenka
Kolara z Czechy 7:6(5) i 6:4. W tym
roku prawo gry w turnieju głównym
otrzymało ośmiu reprezentantów
Polski: Paweł Ciaś, Maciej Rajski,
Maciej Smoła, Daniel Michalski,
Kacper Żuk, Marcel Politowicz, Michał Dembek i Norbert Tadyszak.
A dodatkowo o osiem miejsc z eliminacji walczyło jeszcze 28 biało-czerwonych tenisistów, ale awans wywalczyli tylko: Adrian Andrzejczuk,
Karol Drzewiecki, Piotr Grynkowski
i Michał Mikuła.
– W 2013 roku na naszym obiekcie grał także Kyle Edmund. Brytyjczyk jest obecnie 16 rakietą świata.
Nie wiem czy też w tym roku podczas naszego futuresa narodzi się
nowa gwiazda światowego tenisa,
ale na pewno emocji nie zabraknie
– zaznacza dyrektor turnieju Jacek
Muzolf.
Niestety, I runda gry pojedynczej
w wykonaniu naszych zawodników

FOT. ZBIGNIEW KOWAL

NASZ PATRONAT W Poznaniu trwa XIX edycja Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski w tenisie
ITF Talex Open 2018. Z Polaków szansę na zwycięstwo mają jeszcze Paweł Ciaś i Maciej Słoma

Maciej Słoma z AZS Poznań zagra dzisiaj o ćwierćﬁnał.
mitarem Kuzmanovem. Bułgar po
prawie 100 minutach gry schodził
z kortu jako zwycięzca 6:2, 6:4. Oczy
poznańskich kibiców zwrócone są
na Macieja Słomę z AZS, a jego ry-

nie wyglądała najlepiej i do II rundy awansowali tylko: Paweł Ciaś,
Karol Drzewiecki i Maciej Słoma.
Drzewiecki o awans do ćwierćﬁnału
walczył z turniejową „jedynką” Di-

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Nordic Walking w Stęszewie
i Komornikach

Wakacyjne spływy
w siatkówkę plażową. Druga część
spływu to powrót po obu jeziorach
na przystań w Rosnówku. W sumie
to ok. 7 km.
Warto dodać, że trasa spływu, ze
względu na łatwość pokonywania,
jest dostępna dla dzieci z rodzicami, a czas spływu to ok. 3 godziny.
Organizatorzy zapewnili stabilne
kajaki turystyczne, które pozwalają
uprawiać kajakarstwo szuwarowe,
spokojne i w bezpiecznych akwenach, jakimi są Jeziora Rosnowieckie i Chomęcickie.
We wszystkich spływach udział
weźmie ok. 180 osób, które miały
do dyspozycji jednorazowo 15 dwuosobowych kajaków. Uczestnicy
mieli okazję podziwiać fantastyczne
krajobrazy i piękną przyrodę WPN.
Kto z mieszkańców gminy Komorniki chciałby jeszcze skorzystać z tej
oferty, musi się spieszyć. Ostatni
„Wakacyjny spływ kajakowy” już 26
sierpnia. Marcin Kaczmarek

Trwają zapisy na kolejny etap imprezy z cyklu Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego Nordic Walking. Zawody odbędą się na
terenie gminy Stęszew 2 września.
Trwa II edycja cyklu czterech
imprez
rekreacyjno-sportowych
nordic walking. Będzie to już drugie tego typu wydarzenie na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, które swoim zasięgiem docelowo obejmie tereny gmin: Mosina,
Puszczykowo, Stęszew i Komorniki
– partnerów i inicjatorów projektu
„Aktywna Trójka – trasy trzech aktywności po WPN”.

Ostatnie imprezy rekreacyjno-sportowe
Nordic Walking odbędą się 2 września
i 13 października

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Komornikach organizuje „Wakacyjne spływy kajakowe” po jeziorach Rosnowieckim i Chomęcickim. To unikalny projekt w ramach
budżetu obywatelskiego gminy Komorniki, zgłoszony przez mieszkańca Rosnówka.
Oferta skierowana jest do mieszkańców gminy Komorniki, którzy
jak do tej pory licznie uczestniczyli
w dotychczasowych spływach 15,
21 i 29 lipca oraz 11 i 18 sierpnia.
Będzie można jeszcze skorzystać
z możliwości pływania 26 sierpnia.
Trasa spływu rozpoczyna się na
przystani jeziora w Rosnówku i prowadzi nad jezioro Chomęcickie do
nowej plaży, również zmodernizowanej w ramach gminnego budżetu
obywatelskiego. Przerwa w spływie odbywa się przy plaży gminnej
w Chomęciciach, gdzie uczestnicy
mogą wykąpać się w jeziorze lub
aktywnie odpocząć, choćby grając

walem będzie Germain Gigounon z
Belgii. Spotkanie zaplanowano na
czwartek. Paweł Ciaś z kolei wczoraj
po trwającym 3 godz. i 12 minut pojedynku wygrał z Christianem Lin-

dellem ze Szwecji 6:3, 6:7 (8), 7:5 i
awansował do ćwierćﬁnału.
Finał debla Talex Open 2018
zaplanowano na piątek, w sobotę
odbędą się półﬁnały singla, a ﬁnał
w niedzielę, 25 sierpnia. Wstęp na
korty AZS jest bezpłatny. Pula nagród w tym roku wynosi 25 tys. dolarów. Z tej kwoty triumfator singla
otrzyma 3,6 tys. i 27 punktów do rankingu ATP. Relacje i fotogalerie z Talex Open 2018 codziennie na łamach
portalu www.naszglospoznanski.pl.
Jeśli chcesz, by Twoja pociecha
grała w tenisa, to zapisz ją do najlepszej sekcji tenisowej w Polsce, która
ogłasza nabór dla dzieci w wieku
5–12 lat. Zajęcia odbywają się na kortach AZS w Poznaniu, przy ul. Noskowskiego 25. Prowadzą je licencjonowani trenerzy Polskiego Związku
Tenisowego. Zapisy i informacje pod
numerami telefonu: 61 851 85 95.

Do tej pory zawody odbyły się
w Mosinie (dystans 10 km) i Puszczykowie (7 km). 2 września rywalizacja odbędzie się na terenie gminy
Stęszew (10 km). Rozpoczęły się zapisy. 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 Komornikach, które odbędą się 13 października (7 km). Lech
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