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EDYTA GÓRNIAK EDYTA GÓRNIAK 
W DOPIEWIEW DOPIEWIE
Edyta Górniak wystąpi 22 czerwca podczas Dni Gminy Dopiewo. Edyta Górniak wystąpi 22 czerwca podczas Dni Gminy Dopiewo. 
Co zaśpiewa? Wokalistka zdradza w rozmowie z nami. Co zaśpiewa? Wokalistka zdradza w rozmowie z nami. STR. 9STR. 9
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2 REKLAMA

K O N C E R T Y  N A  P L A Ż Y

HAVET Hotel Resort & Spa  | ul. Wyzwolenia 29, Dźwirzyno | havethotel.pl

2 1  c z e r w c a  –  r o z p o c z ę c i e  l a t a
K o n c e r t  z e s p o ł u  H U B A S

STREFA WODNYCH ATRAKCJI!

N U R K O W A N I E S U P W AT E R  B A L L

NIEZAPOMNIANA ZABAWA PRZY ZACHODZIE SŁOŃCA! 

Zawsze 
o godzinie20:00W

S T Ę P  W O L N Y

Z E S P Ó Ł  H U B A S
21 . 06 / 05. 07 / 16. 08

lekki rock, śmieszny pop, nutka jazzu

utwory autorskie i covery największych rockowych przebojów

Z E S P Ó Ł  M AYO L
28. 06 / 12. 07 / 23. 08

największe przeboje muzyczne na żywo, w wykonaniu 3 żywiołowych artystek

Z E S P Ó Ł  K U B A Ń S K I
19. i 26. 07 / 02. i 09. 08

gorące latynoskie hity prosto z Kuby!

E S K A  S u m m e r  C i t y
14.07

 a także

w KAŻDĄ ŚRODĘ szanty, morskie opowieści przy akompaniamencie gitary i pięknym zachodzie słońca

w KAŻDĄ SOBOTĘ dyskoteka na plaży
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TEMAT NUMERU

Spotkanie konsultacyjne dla miesz-
kańców odbyło się w Szkole Pod-
stawowej nr 40 znajdującej się tuż 
przy skrzyżowaniu, do którego 
w przyszłości ma dojeżdżać tram-
waj z Naramowic. Przyszło około 
stu osób, a dyskusja trwała ponad 
trzy godziny.

Trasa od pętli Wilczak do skrzyżo-
wania ulic Estkowskiego i Małe Gar-
bary jest naturalną kontynuacją i dru-
gim etapem budowanego obecnie 
„tramwaju na Naramowice”. Celem 
inwestycji jest usprawnienie komuni-
kacji zbiorowej na odcinku pomiędzy 
pętlą Wilczak a zbiegiem ulic Gar-
bary, Małe Garbary i Estkowskiego 
poprzez budowę nowej, dwutorowej 
trasy tramwajowej oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa wszystkich uczest-
ników ruchu. Jej powstanie pozwo-
li na bezpośredni i szybki dojazd 
z Naramowic do centrum miasta oraz 
zwiększy zainteresowanie publicz-
nym transportem zbiorowym.

Według koncepcji trasa ma mieć 
długość ok. 3 kilometrów i przebie-

gać wzdłuż ulic: Szelągowskiej i Gar-
bary. Ma ona dojść do skrzyżowania 
z ul. Estkowskiego i Małe Garbary, 
które zostanie przebudowane. Z ul. 
Garbary tramwaje będą mogły skrę-
cać zarówno w lewo, jak i w prawo. 
Torowisko wzdłuż ul. Małe Garbary 
ma być przebudowane aż do placu 
Wielkopolskiego i poprowadzone 
środkiem, wzdłuż pasa zieleni. Prze-
sunięcie torów w tym miejscu ma 
m.in. na celu poprowadzenie ich na 
wprost przez skrzyżowanie w kierun-
ku ronda Śródka, a także uniknięcie 
blokowania w czasie przejazdu tram-
waju przez skrzyżowanie ruchu sa-
mochodowego w kilku kierunkach. 
Obecnie bowiem, jadąc od placu 
Wielkopolskiego tramwaje przeci-
nają pas dla jadących na wprost oraz 
oba pasy w ciągu ul. Garbary.

Na całej trasie od pętli Wilczak do 
placu Wielkopolskiego powstanie 
sześć nowych przystanków – pięć 
do skrzyżowania Estkowskiego/
Garbary/Małe Garbary i jeden usy-
tuowany mniej więcej na wysokości 

dawnej synagogi a później pływalni 
przy ul. Wronieckiej.

Oprócz budowy nowej połączenia 
inwestycja obejmie również przebu-
dowę ul. Szelągowskiej, skrzyżowa-
nia z ul. Armii Poznań oraz, w nie-
zbędnym zakresie, ulic przyległych. 
Przebudowany będzie musiał zostać 

wiadukt kolejowy przy stacji Po-
znań Garbary. Przy nim ma powstać 
zintegrowany węzeł przesiadkowy 
tramwaj-autobus-kolej. Obecna infra-
struktura rowerowa będzie przebudo-
wana, ale powstanie również nowa.

Dzięki inwestycji powstanie cicha 
i szybka komunikacja tramwajowa 

oraz autobusowa z centrum miasta 
do Naramowic. Zmniejszy się emi-
sja zanieczyszczeń do powietrza 
poprzez przeniesienie obciążenia 
transportowego na komunikację 
zbiorową. Komunikacja zbiorowa 
będzie sprawniejsza dzięki możli-
wości przesiadek autobus-tramwaj, 
a także powstaniu zintegrowanego 
węzła przesiadkowego Poznań Gar-
bary. Poprawią się też warunki dla 
pieszych, w tym przede wszystkim 
dla osób o ograniczoną mobilno-
ści oraz z niepełnosprawnościami, 
m.in. na skrzyżowaniu Estkowskie-
go/Małe Garbary, gdzie zwiększone 
zostaną azyle przy torach.

Wnioski, uwagi i opinie do pro-
jektowanego układu (informacje 
zostaną zamieszczone również na 
stronie ZTM Poznań) można do 3 
lipca za pośrednictwem poczty tra-
dycyjnej (na adres: Zarząd Trans-
portu Miejskiego, ul. Matejki 59, 
60-770 Poznań) lub poczty elektro-
nicznej (konsultacje@ztm.poznan.
pl). RB

Jak ma jechać tramwaj na Naramowice? 
Rozpoczęły się konsultacje w sprawie nowej trasy tramwajowej od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Małe 
Garbary i Estkowskiego. Na spotkaniu mieszkańcy zapoznali się z koncepcją jej przebiegu oraz usłyszeli odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania. Uwagi można także zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną lub tradycyjną do 3 lipca
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Zgodnie z harmonogramem, 20 
czerwca, po remoncie trakcji tram-
waje wrócą na ul. Warszawską. Tego 
dnia rozpoczną się kolejne zaplano-
wane na 2019 r. prace – na ulicach: 
Jana Pawła II i Głogowskiej. Wpro-
wadzone zostaną zmiany w organi-
zacji transportu publicznego i ruchu. 
W tym roku latem tramwaje, w godzi-
nach szczytu, kursować będą co 12, 
a nie jak to było w poprzednich latach, 
co 15 minut. 

– Miasto Poznań, chcąc jak naj-
bardziej uatrakcyjnić transport pu-
bliczny, stale poprawia istniejącą 
infrastrukturę torowo-sieciową. Cią-
głe podnoszenie jej jakości pozwala 
zwiększać bezpieczeństwo, komfort, 
sprawność, szybkość i niezawodność 
komunikacji. W tym roku na prace 
torowo-sieciowe przeznaczonych 
zostało 25 mln zł. Przedstawiony na 
początku roku plan remontów jest 
konsekwentnie realizowany –mówi 
Jan Gosiewski, dyrektor zarządu 
Transportu Miejskiego w Poznaniu. 

Obecnie kończą się prace związa-
ne z wymianą sieci trakcyjnej przy ul. 
Warszawskiej (od Mogileńskiej do 
pętli Miłostowo). Wymieniono rów-
nież węzeł rozjazdowy Śródka – od 
strony Miłostowa oraz naprawiono 
nawierzchnię drogową na przejeździe 
św. Michała-Warszawska. 

20 czerwca na trasę na ul. War-
szawskiej wrócą tramwaje. Tego sa-
mego dnia rozpoczną się prace po 
południowej stronie ronda Śródka, 
w kierunku ronda Rataje. 

– Na odcinku od ronda Śródka do 
Kórnickiej prowadzone będą prace 
utrzymaniowe: punktowa wymiana 
tłucznia, nasunięcie i podbicie toru. 

Z początkiem lipca robotnicy roz-
poczną wymianę części węzła rozjaz-
dowego Śródka, od strony ul. Jana 
Pawła II. Dodatkowo, od 20 do 30 
czerwca prowadzona będzie wymiana 
nawierzchni drogowej i szynowej na 
skrzyżowaniu ulic abp. A. Baraniaka 
i Jana Pawła II. Prace są konieczne, 
aby poprawić komfort i bezpieczeń-
stwo podróżowania – mówi Adam 
Majchrzycki, dyrektor ds. infrastruk-
tury MPK Poznań.

Od 20 czerwca tramwaje nie będą 
kursowały również fragmentem ul. 
Głogowskiej, gdzie spółka Aquanet 
trzy dni wcześniej rozpocznie remont 
sieci wodociągowej. Zamknięcie 
trasy zostanie wykorzystane do prze-
prowadzenia punktowych napraw 
torowiska na odcinku od węzła Most 
Dworcowy do węzła Głogowska-Het-
mańska.

Zmiany w komunikacji publicznej
W związku z brakiem możliwości 

przejazdu na odcinkach torowisk na 
ulicy Jana Pawła II (od ronda Śródka 
do Kórnickiej) oraz na Głogowskiej 
(od Mostu Dworcowego do węzła 

Głogowska-Hetmańska, z wyjazdem 
z tzw. dolnej trasy PST włącznie) od 
20 czerwca zmienionymi trasami 
będą kursowały tramwaje linii nr 6, 
7, 8, 11, 12, 14 i 17 oraz autobusy 
linii nr 149, 175 i 180. Od 20 do 30 
czerwca, ze względu na naprawę na-
wierzchni na skrzyżowaniu ulic Jana 
Pawła II i abp. A. Baraniaka innymi 
trasami pojadą także autobusy linii 
nr 157 i 184. Na czas prac zawieszone 
zostanie kursowanie linii nr 4 i 5, a ze 
względu na wprowadzenie letniego 
rozkładu jazdy nie będzie kursować 
linia nr 3. Ta ostatnia wróci we wrze-
śniu na swoją stałą trasę z dojazdem 
do pętli Wilczak.

Aby ułatwić pasażerom przemiesz-
czanie się, uruchomiona zostanie linia 
autobusowa za tramwaj T4, która bę-
dzie kursować na trasie rondo Śródka 
– rondo Rataje (w godzinach szczytu 
komunikacyjnego co 6 minut). 

W związku z brakiem możliwości 
wyjazdu z dolnej trasy PST, linie nr 12 
i 14 poprowadzone zostaną ul. Roose-
velta, jednak – w celu ułatwienia po-
dróżowania między Piątkowem i Wi-
nogradami a centrum miasta – w dni 
robocze uruchamiana będzie linia 
tramwajowa nr 19. „Dziewiętnastka” 
będzie kursować w godzinach szczy-
tu komunikacyjnego (ok. 6:30-9:00 
i 14:00-18:30), stanowiąc istotne 
wzmocnienie komunikacji zbiorowej 
podczas remontów.

Do przystanku Poznań Główny 
wydłużone zostaną trasy linii auto-
busowych nr 149, 175 oraz 180. To 
właśnie nimi będą mogli podróżować 
pasażerowie na odcinku Głogowskiej, 
na którym wyłączony zostanie ruch 
tramwajowy.

Również drogi remontowane
– Lato w mieście to tradycyjnie 

już okres, kiedy z uwagi na remonty 
i różne imprezy, wprowadzanych jest 
sporo czasowych zmian w organizacji 
ruchu – mówi Łukasz Dondajewski, 
Miejski Inżynier Ruchu. – Każdora-
zowo dbamy o to, aby ograniczenia 
były jak najmniej dokuczliwe dla 
użytkowników dróg. Podobnie będzie 
w najbliższym czasie – przy okazji 
prac w rejonie Śródki i Głogowskiej. 

– Należy zwrócić uwagę, że po-
czątek prac, a co się z tym wiąże tak-
że zmian w komunikacji, zbiega się 
w czasie z Bożym Ciałem oraz wpro-
wadzeniem letniego rozkładu jazdy – 
podkreśla Jan Gosiewski. – W okresie 
wakacji w dni robocze tramwaje będą 
kursowały co 12, a nie jak w minio-
nych latach co 15 minut, natomiast 
autobusy co 15 minut. 20 czerwca bę-
dzie obowiązywał świąteczny, a dzień 
później roboczy rozkład jazdy. 

Powyższe zmiany w transporcie 
publicznym – poza tymi dotyczący-
mi linii nr 157 i 184 – obowiązywać 
będą od 20 czerwca do końca lipca. 
W sierpniu kontynuowane będą pra-
ce na ul. Głogowskiej, natomiast eki-
py MPK Poznań rozpoczną remont 
na rondzie Śródka od strony ul. Wy-
szyńskiego.

Natomiast jeszcze w czerwcu Za-
rząd Dróg Miejskich będzie kończył 
naprawę nawierzchni na ul. Cmen-
tarnej i ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż 
ulic Szeligowskiego, Niestachowskiej 
oraz Witosa. Wyremontowane będą 
także dylatacje na wiadukcie Lechicka 
(nad trasą PST). 

– Wszystkie te prace mają ułatwić 
poruszanie się użytkownikom dróg 

w Poznaniu – podkreśla Krzysztof 
Olejniczak, dyrektor ZDM. – W lip-
cu planujemy rozpocząć remont na-
wierzchni na ul. Królowej Jadwigi (na 
nitce północnej od ul. Półwiejskiej do 
ul. Niezłomnych), natomiast w sierp-
niu ułożenie nowej nawierzchni na 
skrzyżowaniu ulic Kurlandzkiej, Inf-
lanckiej i Żegrze. Będzie także kilka-
naście remontów chodników, z nich 
można wymienić ten na ul. Zamenho-
fa. Odnowiona zostanie kolejna część 
od strony os. Piastowskiego. 

Informacje dla kierowców
W związku z brakiem przejazdu 

na przez torowisko na skrzyżowa-
niu ul. Jana Pawła II z ul. Baraniaka 
i ul. Berdychowo, wykonane zostaną 
przewiązki przez torowisko w ciągu 
ul. Jana Pawła II po obu stronach 
skrzyżowania. Wprowadzane będą 
też zawężenia odcinków wewnętrzne-
go pasa ul. Jana Pawła II między ron-
dem Śródka i ul. Baraniaka oraz ogra-
niczenia prędkości do 40 km/godz.

Podczas prac torowych utrudnia-
jących przejazd przez rondo Śródka 
(w relacjach ul. Wyszyńskiego – War-
szawska i ul. Hlonda – Jana Pawła 
II), udostępniane będą przewiązki za 
przystankami na ul. Wyszyńskiego 
i ul. Jana Pawła II.

W czasie remontu torowiska na 
początkowym odcinku ul. Głogow-
skiej zamknięty będzie wewnętrzny 
pas ruchu od mostu Dworcowego do 
ul. Hetmańskiej, a ruch odbywać się 
będzie jednym pasem. Szczegółowe 
informacje na temat zmian w komu-
nikacji w związku z pracami remonto-
wymi można znaleźć na stronie ZTM 
Poznań. Red

Wakacyjne remonty torów i dróg w Poznaniu

Wizualizacja koncepcji budowy II etapu trasy tramwajowej na Naramowice.

Konferencja dotycząca wakacyjnych 
remontów torów i dróg w Poznaniu. 
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4 WYDARZENIA

REKLAMA

W tym roku Święto Wolności 
i Praw Obywatelskich, ustanowio-
ne w 2013 r., obchodzimy w spo-
sób szczególny z racji jubileuszu 
30. rocznicy pierwszych, częściowo 
wolnych, wyborów w powojen-
nej Polsce. Najważniejsze wyda-
rzenia miały miejsce w Gdańsku. 
Na zaproszenie prezydent miasta 
Aleksandry Dulkiewicz przyjecha-
li politycy i samorządowcy z całej 
Polski. W obchodach udział wzięła 
także delegacja z gminy Tarnowo 
Podgórne: wójt Tadeusz Czajka, 
przewodnicząca Rady Gminy Kry-
styna Semba, I zastępca wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Julian 
Kiełczewski, radny Sławomir Knap-
ski i wiceprzewodnicząca Rady Se-
niorów Elżbieta Biniek. 

Do Gdańska tarnowska delegacja 
przyjechała 4 czerwca. Najpierw 
wzięła udział w spotkaniu podsu-
mowującym 30 lat polskiej demo-
kracji, które odbywało się na placu 
przy Europejskim Centrum Solidar-
ności. Tam wysłuchano wystąpień 
m.in. byłych prezydentów: Lecha 
Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskie-
go i Bronisława Komorowskiego. 

Punktualnie o 12.00 nastąpiło 
wspólne odśpiewanie hymnu naro-
dowego oraz podpisanie Gdańskiej 
Deklaracji Wolności i Solidarności. 

Następnie gminna delegacja 
wzięła udział w debacie „Samorząd-
na Rzeczpospolita” w Filharmonii 
Bałtyckiej. Tu rozmawiano na temat 
współczesnej pozycji samorządów 
oraz wspólnie wytyczano kierun-

ki aktywności na najbliższe lata. 
Zwieńczeniem debaty było popisa-
nie 21 tez samorządowych – pod 
tym dokumentem swój podpis zło-
żył również wójt Tarnowa Podgór-
nego Tadeusz Czajka. 

Z Filharmonii delegacja, wspól-
nie z uczestnikami obchodów, 
przeszła Długim Targiem na wiec. 
Otworzyła go prezydent Gdańska 

Aleksandra Dulkiewicz, a następ-
nie głos zabrali prezydenci miast: 
Warszawy – Rafał Trzaskowski, Po-
znania – Jacek Jaśkowiak, Łodzi – 
Hanna Zdanowska oraz Wrocławia 
– Jacek Sutryk. Przemawiał także 
Lech Wałęsa oraz przewodniczący 
Rady Europejskiej Donald Tusk. 
Padło wiele ważnych słów na te-
mat wolności i konieczności dbania 
o demokrację i szeroko rozumianą 
solidarność. Wiec zakończył się od-
śpiewaniem hymnu Europy. 

Wcześniej w ramach gminnych 
obchodów Święta Wolności w Tar-
nowie Podgórnym odbyła się uro-
czysta sesja Rady Gminy z udziałem 
Leonarda Szymańskiego, posła na 
Sejm wybranego w pierwszych, 
częściowo wolnych wyborach. Wie-
czorem w hali Ośrodka Sportu i Re-
kreacji wystąpił Państwowy Zespół 
Ludowy Pieści i Tańca „Mazowsze”. 
Ponadto uczniowie szkół podstawo-
wych i liceum mieli okazję zapoznać 
się z tematyką samorządową w trak-
cie Wielkiego Międzyszkolnego 
Dyktanda 2019 – fi naliści spotkali 
się w sali widowiskowej GOK Se-
zam, gdzie najlepszym wręczono 
dyplomy i nagrody. ARz

Trzydzieści lat wolności 
Delegacja z gminy Tarnowo Podgórne również była obecna w Gdańsku na uroczystościach 
30. rocznicy pierwszych, częściowo wolnych, wyborów w powojennej Polsce
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21 tez samorządowych – pod tym 
dokumentem swój podpis złożył 
również wójt Tarnowa Podgórnego 
Tadeusz Czajka.

Do Gdańska 
przyjechali tłumnie 
politycy 
i samorządowcy 
z całej Polski

Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
w ramach walki z zanieczyszcze-
niem powietrza angażuje się w reali-
zację programu „Czyste powietrze”, 
m.in. poprzez pomoc doradczą dla 
mieszkańców Metropolii Poznań.

Program przewiduje dofi nanso-
wania m.in. na:

• wymianę starych źródeł ciepła 
(pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz 
zakup i montaż nowych źródeł ciepła, 
spełniających wymagania programu,

• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej,
• instalację odnawialnych źródeł 

energii (kolektorów słonecznych 
i instalacji fotowoltaicznej),

• montaż wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła.

27 czerwca (czwartek) plano-
wany jest dyżur konsultanta w sali 
sesyjnej zlokalizowanej w Czerwo-
naku przy ul. Leśnej 6. Mieszkańcy 
będą mogli skorzystać z jego pomo-
cy w godzinach 14.00–18.00.

Z uwagi na indywidualny charak-
ter spotkań organizatorzy proszą 
o wcześniejsze uzgodnienie terminu 
z konsultantem Krystianem Marga-
nem pod nr telefonu 786 102 022.

W przypadku dużego zaintereso-
wania tą formą pomocy zakładana 
jest możliwość ustalenia kolejnego 
dyżuru. Red

Konsultacje  
Czerwonaku
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Z tej okazji 1 czerwca gość specjal-
ny – Andrzej Porawski, działacz 
samorządowy, obecnie dyrektor 
Związku Miast Polskich, a 30 lat 
temu zastępca szefa sztabu wybor-
czego miejskiego Komitetu Oby-
watelskiego  i jego przewodniczący 
w województwie poznańskim, przy-
pomniał zebranym atmosferę wy-
darzeń czerwcowych wyborów. Ich 
wynik – zwycięstwo kandydatów 
opozycji solidarnościowej był prze-
łomem w procesie przemian poli-
tycznych i transformacji ustrojowej 
w Polsce. Następstwem wyborów 
w 1989 r. było nastanie samorzą-
dów, przywrócenie autonomii lokal-
nej i rosnąca aktywność obywateli. 
Samorządna Polska to Polska wol-
na. Dyrektor złożył życzenia wójto-
wi oraz radnym dalszej dobrej pracy 
dla swojej gminy. 

Podczas sesji miał miejsce akcent 
zamykający obchody 100-lecia od-
zyskania niepodległości przez Pol-
skę oraz wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego. Radni podjęli uchwałę 
nadającą rondu przy zbiegu ulic Ko-
lejowej i Fabianowskiej w Komorni-

kach nazwę „100-lecia Powstania 
Wielkopolskiego”. 

Wójt Jan Broda przypomniał po-
czątki samorządu w gminie Komor-
niki. Zwrócił uwagę na wyzwania, 
z jakimi zderzyli się młodzi samorzą-
dowcy, jednocześnie podkreślając, 
że to dzięki czerwcowym wyborom 
żyjemy dziś w wolnej Polsce, sami 
o sobie stanowimy, możemy działać 
dla dobra swoich mieszkańców. 

Życzenia z okazji okrągłej rocz-
nicy czerwcowych wyborów oraz 

święta samorządu złożyli władzom 
i mieszkańcom gminy goście: po-
seł Tadeusz Dziuba, członek zarzą-
du powiatu poznańskiego Antoni 
Kalisz, radny powiatowy Mirosław 
Wieloch oraz szefowie delegacji 
gmin partnerskich: Torsten Giess 
– burmistrz niemieckiej gminy 
Wutha Farnroda, Miroslav Grecko 
– zastępca starosty słowackiej gmi-
ny Smižany oraz Hilary Majewski 
– przewodniczący Rady Gminy Ka-
mienica. Red

Wspominanie 4 czerwca
30 rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów 
parlamentarnych w powojennej Polsce była poświęcona 
uroczysta sesja Rady Gminy Komorniki
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25 czerwca rozpoczną się konsul-
tacje społeczne dotyczące kon-
cepcji nowej trasy tramwajowej 
prowadzącej na Klin Dębiecki. 
W ramach inwestycji planowana 
jest przebudowa torowiska od ul. 
Pamiątkowej do obecnie funkcjo-
nującej pętli Dębiec, a także budo-
wa zupełnie nowej trasy tramwajo-
wej do Klina Dębieckiego. Zarząd 
Transportu Miejskiego dysponuje 
już wstępną koncepcją tej inwesty-
cji – zostanie ona przedstawiona 
na spotkaniu 25 czerwca, po któ-
rym możliwe będzie przekazania 
swoich uwag.

Inwestycja obejmuje:
• przebudowę torowiska od ul. 

Pamiątkowej do istniejącej pętli Dę-
biec – ok. 1,7 km,

• budowę nowej trasy tramwajo-
wej o długości ok. 1,6 km – od pętli 
Dębiec, wzdłuż ulicy 28 Czerwca 
1956r. (w tym nad tunelem w ciągu 
ul. Czechosłowackiej), do Klina Dę-

bieckiego (w rejonie zbiegu ulic 28 
Czerwca 1956 r., Samotnej i Dolna 
Wilda, w pobliżu autostrady A2),

• powstanie – w obrębie węzła 
Klin Dębiecki – pętli autobusowo-
tramwajowej oraz parkingów typu 
Park&Ride, Bike&Ride oraz miejsc 
krótkiego postoju typu Kiss&Ride 
oraz dla autobusów dalekobież-
nych,

• kompleksową przebudowę ukła-
du drogowego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz przebudowę in-
frastruktury podziemnej. 

Konsultacje rozpoczną się 25 
czerwca od spotkania z mieszkań-
cami w Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym nr 2 przy ul. Łozowej 77 
(początek – godz. 17.00). Wówczas 
można będzie zapoznać się z propo-
nowanymi rozwiązaniami i zgłosić 
swoje uwagi. W kolejnym etapie 
będzie można przekazywać uwagi 
także poprzez specjalnie utworzoną 
stronę internetową. Red

Tramwaj na Klin 
Dębiecki 

REKLAMA? ZADZWOŃ  691-895-296
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S P R Z E D A M
działki budowlane 

w Buku o powierzchniach 
640, 700 i 1450 m2

tel. 663 087 131

WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

REKLAMA? ZADZWOŃ 
 691-895-296

REKLAMA

Samorząd Kórnika zdobył środki na 
zakup samochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla jednostki OSP w Kórniku. 
Dofi nansowanie zostało przyznane 
w następujących kwotach: Narodo-
wy Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – 
160 000 zł, dotacja krajowa Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego / MSWiA 
– 250 000 zł, budżet gminy – 350 
000 zł. Promesy na dofi nansowanie 
zakupu aut otrzymały jeszcze 3 jed-
nostki z powiatu poznańskiego. ŁG

Auto dla OSP Kórnik
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Po raz pierwszy Rada Gminy Ko-
morniki głosowała nad udzieleniem 
Wójtowi wotum zaufania. 

Wójt Jan Broda przedstawił 
„Raport o stanie gminy w 2018 
roku” podkreślając dobrą kondy-
cję fi nansową gminy, zrealizowane 
i planowane inwestycje oraz stan 
wykonywania przez urząd bieżą-
cych zadań. Podczas debaty radni 
komentowali zarówno pozytywne 
aspekty funkcjonowania gminy, 
jak standardy obsługi w urzędzie, 
czy realizację projektów prospo-
łecznych oraz terminowe realizacje 
inwestycji, ale również wymienialni 
obszary, do których mają zastrze-
żenia: niewykorzystany potencjał 
gminy, zbyt gęsta zabudowa osiedli 
czy zbyt mało pozyskanych środków 
zewnętrznych. Pierwsze wotum 
zaufania wójt uzyskał 14 głosami 
„za” przy dwóch głosach „przeciw” 
i 5 wstrzymujących się. Jan Broda 
podziękował za wszystkie uwagi, 
także za te krytyczne i zadeklarował 
otwartość na rozmowy o przyszłości 
gminy. 

Przed głosowaniem za udziele-
niem wójtowi absolutorium skarb-
nik Małgorzata Pinczak przedsta-
wiła sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2018 r., które uzyskało 
pozytywną opinię Komisji Rewi-
zyjnej oraz Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu. 

Ubiegłoroczny budżet gminy 
Komorniki został wykonany z nad-
wyżką w wysokości 855.557,59 zł. 
Po 17 zmianach wprowadzonych 
w ciągu roku, ostatecznie dochody 
w 2018 r. wykonano na poziomie 
160.478.643,63 zł., (101,9% pla-
nu). Największą część dochodów 
stanowiły wpływy z podatku PIT 
(48,7 mln zł – o 8,7 mln więcej niż 
w 2017r.) i z podatku CIT (7,1 mln 
zł). Wpływy z podatku od nierucho-
mości osób fi zycznych i prawnych 
wyniosły ponad 32 mln zł (28 mln 
w 2017 r.), a od czynności cywilno-
prawnych 3,5 mln zł.

Wydatki w 2018 zrealizowano 
r. na poziomie 159.623.086,04 zł 
(94,05% planu). 

Na wydatki majątkowe 
w 2018 r. gmina przeznaczyła 
41.325.436,34zł., czyli 25,89% pla-
nu wydatków ogółem. Największe 
inwestycje minionego roku to za-
kończenie budowy drogi łączącej ul. 
Młyńską z Żabikowską przez rz. Wi-
rynkę w Komornikach (ul. Mieszka 
I i Dobrawy), zakończenie budowy 
szkoły w Chomęcicach, rozpoczęcie 
budowy Centrum Tradycji i Kultury 
w Komornikach i budynku admini-
stracyjnego dla opieki społecznej 
i straży gminnej, budowa mieszkań 
socjalnych w Plewiskach. 

Kilkadziesiąt milionów przezna-
czono na inwestycje drogowe w ra-
mach realizacji Programu Budowy 
Dróg Gminnych, m.in.: budowę 
ul. Kraszewskiego, Sienkiewicza 
i Gładysza z odwodnieniem w Ko-
mornikach, Przebudowę ul. Fabia-
nowskiej z kanalizacją deszczową 
w Komornikach (II etap), budowę 
ul. Morelowej i Brzoskwiniowej 
w Głuchowie, budowę ul. Stawnego 
w Rosnówku, Jabłoniowej w Ro-
snowie i przebudowę powiatowej 
ul. Poznańskiej z kanalizacją desz-
czową w Chomęcicach – inwestycja 
w całości realizowana przez gminę. 
W 2018 r. zakończono także prze-
budowę ul. Kolejowej w Plewiskach 
i Komornikach z budową ronda i od-
wodnieniem.

Wydatki na oświatę wyniosły 
w 2018 r. blisko 60 mln zł, w tym:

• szkoły podstawowe (wy-
datki bieżące i inwestycyjne) – 
28.162.005,80 zł; 

• gimnazjum – 2.876.303,77 zł;
• świetlice szkolne – 2.631.543,16 

zł;

• przedszkola – 21.570.610,57 zł.
Gmina Komorniki otrzyma-

ła z budżetu państwa subwencję 
oświatową w wysokości 26.330.162 
zł. Tylko na zadania związane z edu-
kacją w szkołach podstawowych 
przeznaczono 29.579.359 zł. Różni-
ca pomiędzy subwencją oświatową 
a poniesionymi faktycznie wydatka-
mi na edukację wynosi 3.249.197 zł. 
Wydatki związane z realizacją inwe-
stycji oświatowych (stanowiących 
m.in. konsekwencję wprowadzonej 
reformy oświaty) wyniosły ponad 
4.200.000 zł.

W 2018 r. spłacono raty pożyczek 
zaciągniętych w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w kwocie 695.250,00 
zł oraz wykupiono obligacje komu-
nalne w kwocie 5.170.000,00 zł. 
Umorzone zostały ostanie raty po-
życzek zaciągniętych w WFOŚiGW 
na realizację następujących przed-
sięwzięć.

Zadłużenie gminy Komorniki z ty-
tułu zaciągniętych pożyczek i emisji 
obligacji komunalnych na koniec 
roku 2018 wynosiło 43.164.650., 
tj. 26,89% wykonanych dochodów. 
Składają się na nie pożyczki w WFO-
ŚiGW w kwocie 5.334.650,00 zł 
i obligacje komunalne w kwocie 
37.830.000,00 zł. 

Zaległości podatkowe na 31 
grudnia 2018 roku wyniosły 
5.367.929,74zł. 

Za udzieleniem wójtowi absolu-
torium głosowali wszyscy radni. Po-
dziękowania skarbnik za czuwanie 
nad gminnym budżetem złożyli wójt 
oraz przewodniczący Rady Gminy. 
Red

Wójt z absolutorium
Na XII sesji Rady Gminy Komorniki, 6 czerwca, wójt Jan Broda 
otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu 
w 2018 roku
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29 maja w  Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa 
w  Poznaniu odbyła się uroczystość 
wręczenia odznaczeń Ministra 
Zdrowia „Zasłużony dla Zdro-
wia Narodu”. Odznaczenia z  rąk 
dyrektora   lek. med. Krzysztofa 

Olbromskiego otrzymali Jan No-
waczyk (oddane 42 litry krwi) oraz 
Grzegorz Świerczyński (oddane 45 
litrów krwi) z  Klubu Honorowych 
Dawców Krwi im. św. Floriana przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kór-
niku. Andrzej Szyc

Zasłużeni krwiodawcy
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Gwiazdą tegorocznego Święta Stę-
szewa, które tradycyjnie odbywa się 
pod koniec czerwca (tym razem 22 
i 23.06.), będzie Sylwia Grzeszczak! 
Stęszewianie i ich goście posłuchać 
będą mogli wiele hitów popularnej 
artystki, jak na przykład: „Małe rze-
czy”, „Sen o przyszłości”, „Księż-
niczka” i „Tamta dziewczyna”. 
Koncert odbędzie się 22 czerwca. Po-

czątek około godziny 20.30. Po nim 
zaplanowano zabawę taneczną z DJ-
em. Wcześniej od rana wiele propo-
zycji atrakcyjnego spędzenia czasu 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Atrakcyjnie zapowiada się także 
drugi dzień festynu. Szczegóły na 
plakacie obok. Patronat nad Świę-
tem Stęszewa sprawuje „Nasz Głos 
Poznański”. Lech 

Grzeszczak w Stęszewie
Koncert Sylwii Grzeszczak odbędzie się z okazji Dni Stęszewa

Posiedzenie Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne, które odbywało się 11 
czerwca, było sesją absolutoryjną. 
Najważniejszymi punktami progra-
mu było wyrażenie wotum zaufania 
wójtowi oraz udzielenie mu abso-
lutorium. Najpierw – po raz pierw-
szy – Rada Gminy debatowała nad 
„Raportem o stanie gminy”. Wójt 
przedstawił najważniejsze dane 
z raportu, m.in. omówił realizację 
gminnych programów i strategii 
oraz podsumował działalność wy-
działów Urzędu Gminy, jednostek 
organizacyjnych i gminnych spółek. 
W uzupełnieniu do tych słów wój-
ta wiceprezes zarządu INC Rating 
Krzysztof Grybionko przedstawił 
informację o najnowszej ocenie 
ratingowej przyznanej gminie Tar-
nowo Podgórne: to AA+ w ratingu 
krajowym, oznaczająca bardzo do-
brą sytuację fi nansową i A– w ratin-
gu międzynarodowym (najwyższy 
możliwy do otrzymania przez sa-
morządy, gdyż taką ocenę ma Pol-

ska, a zatem oceniane podmioty nie 
mogą mieć wyższej). 

Raport o stanie gminy został przy-
jęty głosami 17 radnych przy dwóch 
wstrzymujących się, co oznacza że 
wójtowi zostało udzielone wotum 
zaufania. Następnie rozpoczęła się 
procedura głosowania nad udziele-
niem wójtowi absolutorium. Rada 
Gminy zapoznała się z pozytywny-
mi opiniami Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy i komisji stałych Rady 
Gminy. Jednogłośnie zatwierdzono 
sprawozdanie fi nansowe z wykona-
nia budżetu za 2018 r. Na koniec – 
również jednogłośnie – Rada Gmi-
ny udzieliła wójtowi absolutorium. 
Wójt Tadeusz Czajka podziękował 
skarbnik gminy Katarzynie Jacko-
wiak za kontrolę realizacji gminne-
go budżetu oraz za przygotowanie 
sprawozdania. Podziękował też 
radnym za jednomyślnie wyrażone 
poparcie dla jego działań. 
ARz

Wysoki rating 
Tarnowa Podgórnego

Święto Stęszewa za-
planowano na dwa 
dni: 22 i 23 czerwca. 
Atrakcji na pewno 
nie zabraknie 

REKLAMA? ZADZWOŃ  691-895-296
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Grupa zakupowa gazu znajduje już 
stałe miejsce w metropolitalnej rze-
czywistości samorządowej. Po raz 
pierwszy takie porozumienie wy-
pracowano w 2017 roku. Wówczas 
w funkcjonowanie grupy, której 
celem był wspólny zakup gazu, za-
angażowało się dwanaście podmio-
tów. Oszczędności dla wszystkich 
uczestników wyniosły wtedy 180 tys. 
zł. Liczebność grupy w następnym 
roku wzrosła do 14. To pozwoliło za-
oszczędzić ponad 200 tys. zł. W tym 
roku porozumienie podpisali również 
przedstawiciele 14 podmiotów, w tym 
7 jednostek samorządu terytorialne-
go, dlatego oszczędności powinny 
być zbliżone do ubiegłorocznych.

– Grupowy zakup gazu jest jed-
nym z wielu projektów realizowa-
nych przez Metropolię Poznań. 
Jako podmioty tworzące stowa-
rzyszenie udowadniamy, że warto 
podejmować wspólne działania, bo 
to przynosi wymierne profi ty sa-
morządowym budżetom, ale też, co 
najważniejsze, konkretne korzyści 
naszym mieszkańcom. Wszystkim 
uczestniczącym w porozumieniu 

gratuluję podjętej decyzji – pod-
kreślił Jan Grabkowski, starosta 
poznański i wiceprezes zarządu 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 

Na terenie gmin – członków grupy 
zakupowej powstanie szczegółowa 
lista punktów poboru gazu. Następ-

nie zostanie przeprowadzone postę-
powanie przetargowe, które pozwoli 
wybrać ofertę najkorzystniejszą pod 
względem kosztów dostarczenia su-
rowca. Pod nadzorem komisji powo-
łanej przez stowarzyszenie przepro-
wadzi je fi rma ENMEDIA.

O zamiarze stworzenia grupy 
zakupowej gazu ziemnego poin-
formowani zostali wszyscy człon-
kowie stowarzyszenia. Podmioty, 
które wyraziły chęć uczestnictwa 
to: Dopiewo, Komorniki, Oborniki, 
Luboń, Skoki, Szamotuły i Kórnik, 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Szamotułach,  Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Komorniki, spółki 
„KOM-LUB”, P.T. „TRANSLUB”, 
LOSIR, a także Ośrodek Kultury 
w Luboniu oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Komornikach. SMP 

W grupie kupują gaz taniej
Po raz trzeci, z inicjatywy Stowarzyszenia Metropolia Poznań, zawiązała się grupa zakupowa gazu 
ziemnego. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu przedstawiciele gmin i jednostek gminnych podpisali 
w tej sprawie porozumienie. Dotyczy ono wspólnego zakupu gazu w 2020 roku
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Już teraz każdy może zostać poszu-
kiwaczem skarbów. Ruszyła nowa 
turystyczna zabawa w powiecie po-
znańskim – „Na tropie skarbów”. Na 
najbardziej wytrwałych detektywów 
czekają wspaniała zabawa i upominki. 

Gra terenowa, czyli quest, to nic 
innego, jak połączenie turystyki z za-
gadkami. Zasady są proste. Należy 
poszukać ukrytego na terenie powia-
tu symbolicznego skarbu – pieczęci. 
Drogę wskazują zadania i zagadki 
umieszczone na specjalnej karcie 
z rymowanymi podpowiedziami oraz 
mapą.

Zadaniem uczestników jest przej-
ście sześciu dowolnych tras questów 
na terenie powiatu poznańskiego. 
Potwierdzeniem przejścia trasy jest 
odcisk pieczęci na ulotce questowej 
oraz na specjalnej Karcie Przygody. 
Można je otrzymać na stoisku powia-
tu poznańskiego podczas imprez ple-
nerowych oraz w punktach informacji 
turystycznej. Dostępne są także do 
wydruku na stronie www.powiat.po-
znan.pl/natropieskarbow oraz www.
regionwielkopolska.pl/questy. 

– Gry terenowe są sympatycznym 
sposobem promocji naszego powia-
tu, prezentują jego dziedzictwo, kul-

turę, przyrodę, a także historię. Są 
atrakcyjne, gwarantują dobrą zabawę 
i stanowią świetną formę edukacji, ale 
i spędzenia wolnego czasu – zachęca 
Jan Grabkowski, starosta poznański. 

Po zebraniu sześciu pieczęci należy 
udać się do siedziby Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu lub do wyżej 
wymienionych punktów informacji 
turystycznej po odbiór specjalnego 
upominku od TRAMPka i TeniSów-
ki – maskotek powiatu poznańskiego.

– Questy to świetna propozycja 
na aktywny weekend. Trasy części 
z nich rozpoczynają się na dworcach 
kolejowych, co pozwala połączyć za-
bawę z wycieczką Poznańską Koleją 
Metropolitalną. Poszukiwanie tury-
stycznych „skarbów” przynosi sporo 
frajdy, pozwalając przy okazji odkryć 
sekrety i tajemnice miejscowości wo-
kół Poznania – mówi Jan Mazurczak, 
prezes zarządu Poznańskiej Lokalnej 
Organizacji Turystycznej.

Akcja „Na tropie skarbów” została 
zorganizowana przez powiat poznań-
ski i Poznańską Lokalną Organizację 
Turystyczną we współpracy z Woje-
wódzką Biblioteką Publiczną i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu 
oraz Kolejami Wielkopolskimi. PB, AJ 

Jeszcze w tym roku kompleksowo 
przebudowana zostanie ulica Gro-
madzka w Więckowicach. Dzięki 
temu poprawi się nie tylko kom-
fort życia mieszkańców, ale przede 
wszystkim bezpieczeństwo pie-
szych, rowerzystów i kierowców.

Zarząd Dróg Powiatowych w Po-
znaniu ogłosił przetarg na przebu-
dowę drogi powiatowej 2403P – uli-
cy Gromadzkiej w Więckowicach, 
w gminie Dopiewo, wraz z budową 
kanalizacji sanitarnej. To kilome-
trowy odcinek od ulicy Klonowej do 
skrzyżowania z wojewódzką „307”. 
Wpłynęły dwie oferty, obie na kwoty 
nieco ponad 6 mln zł. Obecnie trwa 
ich analizowanie.

– W pierwszym etapie przebudo-
waliśmy skrzyżowanie drogi powia-
towej z drogą wojewódzką „307”. 
Najważniejsze było dla nas, by po-
prawić bezpieczeństwo kierowców 

wyjeżdżających z drogi powiatowej 
i ułatwić im włączenie się do ruchu 
– opowiada Tomasz Łubiński, wice-
starosta poznański. 

Teraz planowany jest II etap. 
W ramach inwestycji powstanie ka-
nał sanitarny (sfi nansowany przez 
gminę), wykonany będzie system 
odprowadzania wód z pasa drogo-
wego, przebudowane zostaną chod-
niki (po jednym z nich będą mogli 
jeździć rowerzyści), pojawią się za-
toki autobusowe. 

– Łączymy siły z gminą, któ-
ra zbuduje kanalizację sanitarną. 
Synchronizacja tych prac z naszą 
przebudową drogi to oszczędność 
czasu i pieniędzy – mówi Marek 
Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu. 

Ułożona zostanie także nowa 
jezdnia bitumiczna, powstaną 
przejścia dla pieszych z azylami 

bezpieczeństwa (przy szkole i przy 
skrzyżowaniu z Klonową).

Inwestycja będzie fi nansowana 
z budżetów powiatu poznańskiego 
oraz gminy Dopiewo.

– Na tym nie poprzestajemy, mamy 
już gotowy projekt przebudowy drogi 
powiatowej od skrzyżowania w Więc-
kowicach do Lusówka – mówi Marek 
Borowczak. – Będziemy się starać 
o dofi nansowanie tej inwestycji ze 
środków zewnętrznych. ZDP 

„Na tropie skarbów” Ulica Gromadzka 
w Więckowicach do przebudowy

Ulica Gromadzka w Więc-
kowicach to niejedyna droga 
powiatowa, która w tym roku się 
zmieni. Od kwietnia trwa budowa 
obwodnicy Chomęcic, na drodze 
Iwno – Pobiedziska i na ulicy Sza-
motulskiej w Rokietnicy powstają 
ścieżki rowerowe. W tym roku 
zakończy się przebudowa ulicy 
Poznańskiej w Koziegłowach oraz 
skrzyżowania w Promnicach. 
Zarząd Dróg Powiatowych pla-
nuje również rozpoczęcie II etapu 
przebudowy drogi Gądki – Szczo-
drzykowo oraz ścieżek rowero-
wych w Puszczykowie i na drodze 
Buk – Szewce. Rozpoczęły się już 
także prace przy rozbiórce mostu 
w Nadrożnie. W jego miejscu 
stanie zupełnie nowy obiekt.

Drogi powiatowe 
zmieniają się
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Czy rozpoznawalność bardziej 
Pani przeszkadza czy pomaga? Co 
Pani myśli o paparazzich, którzy 
za Panią podążają i robią zdjęcia 
z ukrycia, czasem w prywatnych 
sytuacjach? Czy można się przy-
zwyczaić do tego, że duża część 
prywatnego życia staje się, bez 
Pani udziału, informacją dla mas, 
za sprawą prasy bulwarowej? 

— Życie w ciągłym centrum uwagi 
nie jest łatwe i wymaga silnej rów-
nowagi charakteru. Uczę się tego 
każdego dnia. Nigdy nie będzie 
to dla mnie naturalne, ale przyj-
muję to z akceptacją, jako skutek 
uboczny mojej miłości do muzyki 
i do ludzi. Wszystko czego w życiu 
doświadczamy ma swoją cenę. 

Jako dziecko chciała Pani zostać 
ogrodniczką. Co sprawiło, że 
wybrała Pani inną drogę i uwie-
rzyła w talent wokalny? Rzadko 
który ogrodnik ma „na głowie” 
paparazzi, za to większość po-
pularnych piosenkarek na całym 
świecie musi pogodzić się z tym, 
że oni są gdzieś obok. 

— Nie, nie, to moja mama chciała, 
żebym poszła do szkoły ogrodniczo-
pszczelarskiej. Ja zawsze chciałam 
być blisko muzyki. Ostatecznie na 
praktykach też nuciłam sekretnie, 
tyle że dla kwiatów. Chyba to lubiły 
(śmiech…). 

Często stawia się Panią w jednym 
rzędzie, biorąc pod uwagę wyjąt-
kowe możliwości głosowe i talent, 
z Withney Houston, Celine Dion, 
czy Mariah Carey. Lubi Pani te 
wokalistki? Jakie są Pani muzycz-
ne inspiracje, autorytety, idole?

— Przyrównanie mnie do tych 
genialnych wokalistek jest dla mnie 
wielkim komplementem, bardzo 
dziękuję. Podziwiam je wszyst-
kie, ale najbliższa mojemu sercu 
pozostaje Whitney. Umiejętności 

wokalne jednak, którymi dysponu-
ję, wypracowałam tylko może w 35 
procentach. Całą resztę dostałam 
z zaufaniem od Boga. 

Dlaczego opuściła Pani telewizyj-
nego „Agenta”? Czym program 
Panią rozczarował? Czy Pani 
odejście było spontaniczne, czy 
zostało zaplanowane w scenariu-
szu? Widzowie spodziewali się 
dłuższej Pani obecności, niektó-
rzy nawet myśleli, że tytułowym 
agentem może być Pani. 

— Ufam swojej intuicji. 

Zdobyła Pani mnóstwo nagród 
– m.in. „Fryderyki”, „Złotą 
Karolinkę”, „Bursztynowego 
Słowika”, „Krzyż Zasłużony 
Kulturze – Gloria Artis”, „Platy-
nową Telekamerę”, „Wiktora”… 
Można by wymieniać dłużej. 
Które spośród nagród są dla Pani 
najważniejsze? 

— To rzeczywiście abstrakcyj-
ne i absolutnie niezwykłe, że na 
przestrzeni mojej pracy artystycznej 
zabrałam ponad 70 nagród. Cieszy 
mnie naturalnie każda z nagród, ale 
myślę, że najcenniejsze są dla mnie 
są głównie trzy: przyznany przez 
prezydenta miasta Sopot „Bursz-
tynowy Słowik”, przyznana przez 
Hiszpanię statuetka „Najlepszy głos 
Europy” i „Gloria Artis”, czyli order 
przyznawany przez ministra kultury.

Czym różni się plenerowe wciele-
nie Edyty Górniak od tego, które 
znamy z sal koncertowych i gali? 
Co usłyszy publiczność koncertu 
w Dopiewie 22 czerwca? Czymś 
nas Pani zaskoczy? 

— Opracowań koncertowych 
produkcyjnie mamy kilka różnych 
i wybieram je w zależności od 
okoliczności wydarzenia, na które 
dostajemy zaproszenie. W Dopie-
wie na pewno nie zabraknie „Kasz-

tanów”, „Nie proszę o więcej” czy 
„Your High”, ale podczas dużych 
plenerowych koncertów gramy 
także ciut rocka.

Woli Pani miasto czy wieś? 

— Lubię bardzo energię dużych 
miast, ale po ogromnej ilości stresu 
i adrenaliny, które generuje praca 
artystyczna, mój umysł regeneruje 
się wyłącznie wśród ptaków i drzew. 

Ma Pani jakiś sposób na odzyski-
wanie równowagi, dobre samopo-
czucie, regenerację? 

— Paradoksalnie naprzeciw potęż-
nej machiny, która towarzyszy mi 
niemal każdego dnia, regenerują 
mnie proste czynności. Spacer, 
dobra kawa, śmiech. Ciekawa 
rozmowa. Sen. 

Czy lubi Pani przeprowadzki? 
Mieszkała Pani w Ziębicach, 
Opolu, Pruszkowie, Warszawie, 
Łodzi, Londynie, Los Angeles. 
Czy przywiązuje się Pani do 
miejsc i ludzi? 

— Bardzo przywiązuję się do ludzi. 
Nie przywiązuję się natomiast 
w ogóle do rzeczy materialnych. 
Nie ma dla mnie znaczenia miejsce, 
w którym mieszkam, dopóki jestem 
tam szczęśliwa. Wiem, że trudno to 
zrozumieć komuś, kto szczęście od-
najduje w tym, że bierze kredyt na 
30 lat, żeby mieć jeden, własny dom 
na całe życie. Dopóki nie jestem 
z nikim związana, wykorzystuję tę 
przestrzeń i staram się przebywać 
tam, gdzie odnajduję szczęście. 
Jeśli kiedykolwiek się zatrzymam 
zrobię to tylko dla bezwarunkowej 
miłości. 

Ufam swojej intuicji
Rozmowa z Edytą Górniak, która wystąpi 22 czerwca podczas Dni Gminy Dopiewo
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rozmawiał
Adam Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Już za niespełna miesiąc na ścia-
nach Pałacu Jankowice w gminie 
Tarnowo Podgórne zawisną dzieła 
wielkich polskich malarzy – Juliu-
sza i Wojciecha Kossaków. Do poło-
wy września będzie można oglądać 
najcenniejsze płótna z prywatnych 
kolekcji, zwykle niedostępne dla 
zwiedzających. Wystawę pod ho-
norowym patronatem wójta gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki 
organizuje Fundacja RAFAKO – 
Grupa PBG oraz Pałac Jankowice.

Tę unikatową wystawę Funda-
cja RAFAKO zorganizowała po 
raz pierwszy w stulecie odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości. 
W roku jubileuszu, odbywała się 
pod patronatem Prezydenta Rzecz-
pospolitej i pokazywana była w wy-

pełnionych po brzegi muzealnych 
salach w Szwajcarii, Francji i oczy-
wiście w Polsce.

Mistrzowsko malowane akware-
le, gwasze oraz obrazy olejne Kos-
saków to odwzorowany pędzlem 

patriotyzm i tęsknota za wolnością. 
Zarazem także obraz umiłowania 
przyrody polskiej, rodzimej trady-
cji, obyczajów i kultury, podziw dla 
poezji romantycznej. A przy tym 
wszystkim pamięć o potędze mili-

tarnej Rzeczypospolitej. Wszystko 
to na ponad 50 obrazach Juliusza 
Kossaka i Wojciecha Kossaka, które 
pochodzą z prywatnych kolekcji.

Wystawa w Pałacu Jankowice 
będzie dostępna dla publiczności 
od 8 lipca, po wcześniejszym ode-
braniu bezpłatnej wejściówki na 
konkretny dzień. W dni powszednie 
organizatorzy zapraszają w godz. 
10.00–16.00, a w soboty i niedziele 
w godz. 13.00–16.00. Zorganizo-
wana przez Fundację RAFAKO oraz 
Pałac Jankowice wystawa została 
wsparta przez RAFAKO S.A. i San-
tander Bank Polska. Potrwa do 15 
września 2019 r. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać pod nr tel. 61 
10 10 402.
Tomasz Łozowicki

Dzieła Kossaków w Pałacu Jankowice
Od 11 czerwca obowiązują nowe 
zasady korzystania z parkingu typu 
„Parkuj i Jedź” w Poznaniu. Do 
bezpłatnego parkowania uprawniać 
będą wszystkie bilety długookreso-
we w wariantach obejmujących stre-
fę A. Kierowcy, którzy ich nie mają, 
za postój zapłacą tylko 10 zł, czyli 5 
złotych mniej niż dotychczas.

Do bezpłatnego pozostawienia 
auta na parkingu „Parkuj i Jedź” 
uprawniać będą nie tylko bilety okre-
sowe na sieć, ale również trasowane 
oraz bilety w Programie Premiowym 
i zakupione w ramach oferty PEKA 
Firma, pod warunkiem obejmowania 
swym zakresem strefy A. Dodatkowo, 
od 11 czerwca, zmieniła się opłata za 
parkowanie dla osób nieposiadają-
cych wymienionych wyżej biletów – 
teraz będzie wynosić 10 zł. Red

Tańszy parking 
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Od adopcji do promocji
Aby umilić dzieciom dłużący 

się czas czekania na rodziców czy 
opiekunów załatwiających sprawy 
w urzędzie specjalnie z myślą o nich 
na parterze  i piętrze siedziby Urzę-
du Gminy przygotowano miejsca do 
zabawy nazywane „Kącikiem Flam-
cia”. Do rysowania i  kolorowania 
zaprasza wesoła grafi ka różowego 
ptaka zwanego Flamciem. Warto 
przypomnieć, że 8  marca 2011  r. 
gmina Czerwonak adoptowała 
podopiecznego Nowego Zoo w  Po-
znaniu – czerwonaka chilijskiego 
potocznie nazywanego fl amingiem, 
któremu w  ogłoszonym konkursie 
nadała imię Flamcio. 

– Zdecydowaliśmy się na adopcję 
egzotycznego czerwonaka z  kilku 
powodów. Najbardziej oczywistym 
jest jednakowe brzmienie nazwy 
gminy i  ptaka czerwonaka, ale na 
uwagę zasługuje również fakt, iż wi-
zerunek czerwonaków towarzyszy 
nam od 2005 r., kiedy to w ramach 
Dni Gminy Gminny Ośrodek Kultu-
ry Sokół w poszczególnych miejsco-
wościach  ustawił około setki pian-
kowo-papierowych czerwonaków 
wykonanych w  ramach warsztatów 
plastycznych – wspomina wójt 
gminy Marcin Wojtkowiak i  doda-
je: – w  2009 r. zyskaliśmy w  gmi-
nie dodatkowy egzotyczny akcent 
w  postaci tropikalnego kąpieliska 
AKWEN Tropicana. 

Flamcio w gminie Czerwonak 
pojawia się także w materiałach 
promocyjnych. Wydana została 
m.in. we współpracy z fi rmą Solaris 
kieszonkowa wersja gry planszowej 
„Flamcio Odkrywca”, a postać sym-

patycznego ptaka czerwonaka, po 
kilkuletniej przerwie, znów pojawia 
się jako maskotka na gminnych wy-
darzeniach i festynach. 

Być jak wójt…
Która pieczątka jest największa? 

Co przedstawia herb gminy? Jak 
działa serwerownia i jaką drogę ma 
do przebycia pismo, które składamy 
w urzędzie? Na tyle i więcej pytań, 
odpowiedzi znajdą przedszkolaki 
i uczniowie „zerówek”, którzy od-
wiedzają Urząd Gminy w Czerwo-
naku w ramach prowadzonych wy-
cieczek edukacyjnych. 

– Oferując przedszkolom i szko-
łom możliwość udziału w wycieczce, 
chcemy zapoznawać najmłodszych 
mieszkańców gminy z zawodem 
urzędnika i wójta. Chcemy oswajać 
ich z tym miejscem, pokazując tym 
samym, że wizerunek niedostęp-
nego i nieprzychylnego klientom 
urzędu to już przeszłość – wyjaśnia 

Danuta Nowakowska, kierownik 
Wydziału Dialogu Społecznego. 
Dzieci mają możliwość stanąć po 
drugiej stronie biurka i wcielić się 
w rolę urzędnika a w gabinecie wój-
ta zasiąść w jego fotelu.

Jak się okazuje, Urząd Gminy 
w Czerwonaku stanął na wysoko-
ści zadania podczas kwietniowego 
strajku w placówkach szkolnych. 
Pracownicy urzędu mogli przycho-
dzić do pracy ze swoimi pociechami, 
które poza uczestnictwem we wspo-
mnianej wycieczce edukacyjnej, 
przygotowały także projekty urzędo-
wych identyfi katorów. Pomysł dzieci 
tak bardzo spodobał się zarówno 
pracownikom, jak i klientom urzędu, 
którzy tego dnia mieli okazję podzi-
wiać prace najmłodszych mieszkań-
ców gminy, że zdecydowano o zor-
ganizowaniu konkursu na najlepsze 
wzory urzędowych identyfi katorów. 
Konkurs przeprowadzony zostanie 
w nowym roku szkolnym.  Red

Kącik Flamcia w Czerwonaku
Czerwiec to miesiąc upływający pod hasłem „dzieci”. Rozpoczyna się Dniem Dziecka, świętowanym na 
licznych festynach, a mija pod znakiem świadectw i zakończenia roku szkolnego. Słoneczna aura sprzyja 
planowaniu wakacyjnych wyjazdów. Idąc za ciosem czerwcowej aury, sprawdziliśmy jak Urząd Gminy 
w Czerwonaku radzi sobie z otwieraniem się na najmłodszych mieszkańców swojej gminy
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• Wakacje z biblioteką – Kozie-
głowy 
„Książka do zabawy” czyli 
warsztaty literacko – plastyczne. 
Będzie można czytać książki, które 
zainspirują uczniów do tworzenia 
prac plastycznych, nawiązujących 
do poznanych historii. 
Gdzie: CKiR Koziegłowy 
Kiedy: 24 – 27 czerwca
Godzina: 09:00 – 10:30 
Koszt: 15 zł
 Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 
lat. Zapisy w bibliotece. Zajęcia od-
będą się, jeśli zbierze się grupa min. 
6 osób. tel. 61 812 86 49, kozie@
biblioteka.czerwonak.pl
• „Zabawy z książką” – wakacje 
w bibliotece w Bolechowie!
Zapoznanie małych czytelników 
z bogatą ofertą książek, nie tylko do 
czytania
Terminy i tytuł zajęć:
– 2.07 .(wtorek) – „Czarujemy 
z Herve Tullet”
– 9.07. (wtorek) – „Magiczna 
kieszonka i nie tylko” – prezentacja 
książek Iwony Chmielewskiej
– 16.07. (wtorek) – „Zawiłe 
korytarze w Mieście Labiryntów”. 
Zadania dla bystrych!
Adresaci: dzieci w wieku 6 – 8 lat
Zapisy w bibliotece w Bolechowie 
do dnia 27.06.2019. 
tel. 534 727 337, bolechowo@
biblioteka.czerwonak.pl
Uwaga! Zajęcia odbędą się, jeśli 
zbierzemy grupę min. 6 dzieci.
• Wakacyjne środy przed bibliote-
ką w Czerwonaku
Zapraszamy wszystkie dzieci 
i rodziców na plac przed biblioteką 
w Czerwonaku. Będziemy czytać, 
składać, kleić, lepić i twórczo 
spędzać czas. 
Gdzie: Osiedle Przylesie 7a, plac 
przed biblioteką
Kiedy: 3.07, 10.07, 21.08, 28.08
Godzina: 10:00-13:00
Wstęp wolny
tel. 61 812 07 01, gbp@biblioteka.
czerwonak.pl 
• Wakacyjne kodowanie w biblio-
tece w Owińskach:
Kodowanie offl ine, Scottie Go-gra 
do nauki kodowania, zabawa z inte-
raktywnym robotem Photon 
Gdzie: ul. Poprzeczna 12a, bibliote-
ka w Owińskach
Kiedy: 22-26 lipiec
Godzina: 12:00-13:30
Zapraszamy dzieci w wieku 7-9 lat. 
Zapisy w bibliotece w Owińskach, 
mailowo lub telefonicznie: tel. 61 
812 65 10, owinska@biblioteka.
czerwonak.pl 
• Kąpielisko Akwen Tropicana 
Sezon na kąpielisku AKWEN Tro-
picanie rozpoczyna się 22 czerwca 

i potrwa do końca wakacji. Jak co 
roku oprócz kąpieli pod okiem 
ratowników, proponujemy wypo-
życzalnię sprzętu pływającego. 
Najmłodsi mogą skorzystać z placu 
zabaw, a trochę starsi z boiska do 
piłki plażowej. Czynny będzie rów-
nież punkt gastronomiczny.
Cennik i regulamin kąpieliska znaj-
duje się na: www.akwenczerwonak.pl
• Wakacje z robotami
GOK Sokół i GO4Robot zapraszają 
na Letnią Akademię Robotyki! Już 
od 8 do 12 lipca w Centrum Kultury 
i Rekreacji w Koziegłowach zawi-
tają prawdziwe roboty. Przez cały 
tydzień za pomocą klocków Lego 
będziemy przenosić się w świat 
robotyki! Mówimy STOP nudzie 
w wakacje.
Zajęcia będą się odbywać w podzia-
le na dwie grupy wiekowe:
– dzieci w wieku od 6 do 9 lat zaję-
cia w godzinach od 9:00 do 11:30
– dzieci w wieku od 10 do 13 lat, 
zajęcia w godzinach od 12:00 do 
15:00
Ceny od 60 zł za każdy warsztat, 
możliwość wykupienia pakietów.
Więcej informacji i zapisy http://
bit.ly/lar-2019
• Summer Intensive Dance 
Academy
Od 26 do 31 sierpnia Jazz Dance 
Studio Anna Beker oraz GOK 
Sokół zapraszają na cykl warszta-
tów w Centrum Kultury i Rekreacji 
w Koziegłowach. W programie 
różne techniki tańca na różnych po-
ziomach zaawansowania dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, więc każdy 
znajdzie coś dla siebie. Szczegóły: 
http://gok-sokol.pl/
• Plener Artystyczny w Klubie 
Kogucik
Na skraju Puszczy Zielonki, w oto-
czeniu drzew, przycupnął niewielki 
(gabarytami, ale wielki duchem) 
Klub Kogucik. W tym zielonym 
zakątku odbędzie się plener arty-
styczny organizowany przez GOK 
„Sokół”.
Lubisz malować? A może pragniesz 
rozwijać swoje manualne zdolno-
ści? Pociąga Cię samodzielna praca 
z tkaniną, sznurkiem, wełną czy 
może wolisz rzeźbić w linoleum? 
Marzysz o własnej betonowej do-
nicy albo kloszu? Chcesz powiesić 
w oknie piękny łapacz snów a na 
ramieniu torebkę z włóczki oraz 
czesanki?
Jeżeli masz ochotę ozdobić prze-
strzeń wokół siebie i w samym sobie 
– te warsztaty są dla Ciebie!
Zapraszamy młodzież i dorosłych 
na wkroczenie do świata rękodzieła 
oraz malarstwa. Szczegóły: http://
gok-sokol.pl/. 

Wakacyjna oferta gminy CzerwonakW Urzędzie Gminy w Czerwonaku 
przygotowano miejsca do zabawy 
nazywane „Kącikiem Flamcia”.

„Flamcio” jest obecny na różnych gminnych wydarzeniach. 
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WYDARZENIA

REKLAMA

Przed południem w Muzeum Regio-
nalnym odbyło się otwarcie wysta-
wy pt. „Kobieta w czterech porach 
roku”. Autorkami prac są uczennice 
stęszewskiej Szkoły Podstawowej: 
Nina Bednarczyk, Monika Lisiak, 
Julia Polaczyk, Kateryna Romaniv 
i Sandra Benenowska. Prezentowa-
ne zdjęcia odzwierciedlają fotogra-
fi czną fascynację dziewcząt. Wysta-
wę można podziwiać do 30 sierpnia. 

 W tym samym czasie Dom Kul-
tury w Stęszewie przygotował wiele 
atrakcji dla dzieci. Dmuchane zam-
ki, kącik malucha z piłkami, warsz-
taty plastyczne wraz z malowaniem 
twarzy, tor skimboard, bungee run 
oraz przedstawienie. 

Po południu mieszkańcy Słupi 
wspólnie spędzili czas na grach i za-
bawach ze swoimi pociechami. Jed-
ną z atrakcji stanowiły przejażdżki 
bryczką, które cieszyły się ogromną 
popularnością wśród dzieci.

W niedzielę w Skrzynkach od-
był się Międzywiejski Turniej Piłki 
Nożnej Gminy Stęszew, którego or-
ganizatorem było sołectwo Skrzyn-
ki i Stowarzyszenie mieszkańców 
Skrzynek. W rozgrywkach wzięło 

udział 6 drużyn; z Jeziorek, Trzeba-
wia, Modrza, Zamysłowa oraz dwa 
zespoły ze Skrzynek. Po emocjonu-
jących meczach, trzecie miejsce na 
podium zajęła drużyna Skrzynki 2, 
drugie – Trzebaw, a pierwsze zespół 
Skrzynki 1. Najlepszym bramka-
rzem został Mateusz Szwarc, a naj-
lepszym zawodnikiem – Tomasz 
Gorzaniak. Po zakończonym tur-
nieju dzieci mogły skorzystać m.in. 
z warsztatów kuglarskich, loterii 
z nagrodami, malowania twarzy czy 
dmuchanych zamków itd.

Natomiast po południu przy 
współpracy dwóch sołectw – Wron-

czyna i Twardowa – odbył się Festyn 
Rodzinny w ramach którego na 
najmłodszych czekały m.in. liczne 
konkursy z nagrodami, słodkie upo-
minki, warsztaty zumby i przecha-
dzająca się wśród zgromadzonych 
ogromna maskotka, która wywołała 
dużo radości. Jedną z atrakcji były 
również auta policji i straży pożar-
nej. Nie zabrakło też rozgrywek 
sportowych takich jak mecz piłki 
nożnej rodzice kontra dzieci.

Sołectwo Trzebaw obchodziło 
dziecięce święto nieco wcześniej, 
bo 30 maja na boisku nieopodal bu-
dynku szkoły. Red

1 czerwca to święto najmłodszych, czas zabawy. Tego dnia 
w gminie Stęszew zorganizowano kilka atrakcyjnych wydarzeń

Gmina Stęszew dzieciom
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(teks jednolity Dz.U.2018.2204 ze zm.) 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 w trybie przetargu ograniczonego ofertowego pisemnego (załącznik do 

zarządzenia nr 86 Burmistrza Gminy Stęszew). 

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.

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Graham Vick to jeden z najważ-
niejszych współczesnych reżyse-
rów operowych, ceniony zwłaszcza 
za swoje nieszablonowe podejście 
i odczytywanie na nowo znanego 
repertuaru. Pracował z największy-
mi teatrami na świecie, jak La Sca-
la czy Metropolitan Opera, jednak 
rdzeniem jego aktywności są spek-
takle tworzone z Birmingham Ope-
ra Company, którą założył w 1987 
roku. Na zaproszenie Teatru Wiel-
kiego w Poznaniu po raz pierwszy 
reżyserować będzie w Polsce.

Dla Vicka podstawą jest stwier-
dzenie, że muzyka należy do wszyst-
kich, że każdy ma środki i możliwo-
ści, żeby ją tworzyć – bo zasadniczo 
jest jej tworzywem. Jest to szcze-
gólnie ważne, jeśli chodzi o głos 
i co za tym idzie – śpiew. Stąd też 
jego pragnienie uczynienia opery 
zjawiskiem otwartym i dostępnym 
powszechnie, demokratycznym 
i wyzwalającym. Jak sam to ujął: 
nie musisz być wykształcony, żeby 
opera cię poruszała i ekscytowała. 
Swoimi realizacjami przeczy często 
spotykanym stereotypom o eks-
kluzywności tego gatunku, zrywa 
ze snobistyczną otoczką, kultem 
gwiazd-śpiewaków. Wraca do sed-
na, czyli do przeżycia, do indywi-
dualnego doświadczenia, które jest 
źródłem emocji, zwłaszcza empatii. 
Przypomnienie o tej zdolności do 

faktycznego przejęcia się losem po-
staci i wspólnego z nią odczuwania 
jest sensem jego spektakli. Chodzi 
o wejście w świat przedstawiany 
z własnym bagażem doświadczeń, 
ze swoją wyjątkowością, a nie 
o „prawidłowe” zrozumienie czy 
odczytanie, co autor miał na myśli.

Jednym ze sposobów na wydo-
bycie tego potencjału z utworu jest 
realizacja spektakli poza teatrami, 
w miejscach nie kojarzonych na co 
dzień ze sztuką. Stąd pomysł, żeby 
w Poznaniu zaprezentować „Parię” 
Stanisława Moniuszki w Arenie. 
Dla Vicka ta najmniej znana opera 
kompozytora to przede wszystkim 
opowieść o strachu przed inno-
ścią, wykluczeniu, którego system 
kastowy jest ostrym przykładem, 
ale traktowanym tutaj metaforycz-
nie. Innym ważnym motywem jest 
wszechobecny w operach konfl ikt 
pomiędzy miłością a władzą i pra-
wem (ludzkim bądź boskim), który 
nabiera wyrazistości w hierarchicz-
nym społeczeństwie. Z takim upo-
rządkowaniem wiąże się również 
istotna kwestia ojcostwa, powinno-
ści dzieci wobec rodziców, czy sto-
sunków między pokoleniami. 

Bilety w kasie teatru lub na 
http://bilety.opera.poznan.pl/ – do 
17 czerwca w cenie 50 zł. Kolej-
ny spektakl 30 czerwca (również 
w streamingu Opera Vision). PT

Premiera „Parii” Moniuszki w Arenie
Najbliższa premiera poznańskiego Teatru Wielkiego odbędzie się 28 czerwca w… hali Arena. „Parię” 
Stanisława Moniuszki reżyseruje Graham Vick, a kierownictwo muzyczne objął Gabriel Chmura

W 2023 roku odbędzie się pierw-
sza premiera w nowej siedzibie 
Teatru Muzycznego w Poznaniu. 
W ostatni weekend czerwca na 
działce przy ul. Św. Marcin i Sko-
śnej, w pobliżu Akademii Muzycz-
nej, gdzie powstanie nowy jego 
gmach, zaplanowano dwudniowe 
wydarzenie muzyczne pt. „Tu bę-
dzie Teatr”.

Przygotowano wiele atrakcji, 
w tym między innymi musical „Za-
konnica przebraniu”, spektakl dla 

dzieci „Koziołek Matołek i zagadka 
ratuszowej wieży”, a także koncerty 

„To jest ten moment” oraz „Tango 
Fogg”. Szczegóły poniżej. Red

„Tu będzie Teatr”… a już są spektakle 

Obsada:
• Idamor – Dominik Sutowicz
• Neala – Monika Mych-Nowicka
• Ratef – Pavlo Tolstoy
• Akebar – Szymon Kobyliński
• Dżares – Mikołaj Zalasiński
• Kapłanka – Aleksandra Pokora

Realizatorzy:
•  kierownictwo muzyczne – Ga-

briel Chmura
• reżyseria – Graham Vick
•  scenografi a i kostiumy – Samal 

Blak
• choreografi a – Ron Howell
•  reżyseria świateł – Giuseppe 

di Iorio
•  kierownictwo chóru – Mariusz 

Otto
•  współpraca muzyczna – 

Katarzyna Tomala-Jedynak, 
Grzegorz Wierus

•  reżyser asystujący – Krzysztof 
Cicheński

•  asystenci reżysera – Andrzej 
Ogórkiewicz, Bartłomiej 
Szczeszek

•  asystenci choreografa – Viktor 
Davydiuk, Evgenia Meissner.

Autor plakatu: 
Andrzej Pągowski

O spektaklu

28 czerwca 
Część I / wstęp: 30 zł.
19:00 – Koncert musicalowy „To 
jest ten moment”. 
Wystąpią: Kuba Badach, który 
wykona między innymi „Corner 
of the sky” – utwór promujący 
musical Pippin, czyli historia 
prawdziwa o poszukiwaniu 
szczęścia (premiera 7 września), 
Janusz Kruciński, Edyta Krze-
mień, Katarzyna Rościńska oraz 
soliści i zespół Teatru Muzycznego 
w Poznaniu.
20:30 – Musical „Zakonnica 
w przebraniu”.
W rolach głównych m. in. Ka-
rolina Trębacz, Barbara Melzer 
i Edyta Krzemień.

29 czerwca 
Część II / wstęp: 10 zł.
10:30 – spektakl muzyczny dla 
dzieci „Koziołek Matołek i zagad-
ka ratuszowej wieży”. 
11:50 – Koncert „Kids for Kids”.
Część III / wstęp: 10 zł/ulgowy 20 
zł/pełnopłatny.
13:00 – Koncert „BUM BUM 
ORKeSTAR”. 
Koncert zapowiadający 12. 
Edycję festiwalu Akademia Gitary. 
Bałkańskie rytmy, przy których 
trudno usiedzieć w miejscu!
13:45 – Uroczyste wejście parady 
patronów miasta.
14:00 – Koncert Pierwszej 
Poznańskiej Niesymfonicznej 
Orkiestry Ukulele. 

15:30 – „Tango Fogg”.
Radosław Elis wykona piosenki 
Mieczysława Fogga w nowych 
aranżacjach. WSTĘP WOLNY
21:00 – Operetta! Żyjesz w Ma-
trixie.
Finał Malta Festival Poznań.
Koncert z udziałem m. in. Justyny 
Szafran i donGURALesko, którym 
towarzyszyć będzie Orkiestra 
Collegium F pod batutą Marcina 
Sompolińskiego.
• Podczas imprez będzie rozsta-
wiona otwarta strefa gastrono-
miczna, strefa partnerów oraz 
punkt informacyjny teatru.
• Bilety: kasa / www.teatr-muzycz-
ny.pl rezerwacje / 502 751 213, 
511 433 616, 61 852 29 27. 

NASZGLOS
POZNANSKI.PL 

I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...
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REKREACJA

REKLAMA

Kompleks sportowy zyskał nowo-
czesną bieżnię lekkoatletyczną, 
skocznie oraz rzutnie. Inwestycja 
dofi nansowana była z dwóch źró-
deł: ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach Progra-
mu Rozwoju Infrastruktury Lekko-
atletycznej w wysokości 900.000 
zł (z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki) oraz ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego 
w ramach dofi nansowania zadań 
z zakresu infrastruktury sportowej 
w wysokości 275.000 zł (z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego).

Podczas rozpoczętej w pierwszej 
połowie zeszłego roku inwestycji 
wybudowano bieżnię z nowocze-
sną nawierzchnią oraz wyznaczono 
4 tory do biegu na 400 m i 6 torów 
do biegu na 100 lub 110 m. Wygo-
spodarowano miejsce i zbudowa-
no dwustronną, jednościeżkową 
skocznię do skoku w dal i trójskoku. 
Powstało stanowisko do pchnięcia 
kulą oraz skocznia do skoku wzwyż. 
Zamontowano system odwodnie-
nia waz z odprowadzeniem wody 
do jeziora. Uporządkowano boisko 
piłkarskie, które ma teraz wymiary 
100 m na 64 m. Powstały dodatko-
we piłkochwyty. Nowe trybuny, na 
których zamontowano siedziska 
plastikowe pomieszczą 618 widzów. 
Przy nich zamontowano stojaki dla 
rowerów, a także zakupiono sprzęt 

lekkoatletyczny do: skoku wzwyż, 
do biegu przez płotki oraz wyposa-
żenie startera.

Inwestycja kosztowała w sumie: 
2.581.442,68 zł. Miłym akcentem 
otwarcia stadionu było uhonorowa-
nie Tadeusza Rauka, długoletniego 
członka Rady Sportu, działacza SZS 
oraz współinicjatora – wraz z żoną 
Anną – modernizacji stadionu.

Plażę wyposażono w nowoczesne 
pomosty, wieżyczkę dla ratownika, 
rząd gustownych parasoli i inne ele-
menty, które zdecydowanie zmieni-
ły oblicze tego miejsca.

Wyśmienita pogoda, jaka towa-
rzyszyła otwarciu, sprawiła, że na 
plaży pojawiło się wielu miłośników 
kąpieli, nie tylko słonecznych. Nowy 
stadion natomiast zapełnił się adep-
tami lekkiej atletyki. Akademia Lek-
koatletyczna Marcina Urbasia zor-
ganizowała swoje letnie mistrzostwa 
w trójboju. Gościem specjalnym był 
olimpijczyk z Pekinu i Londynu, 
sprinter Piotr Wiaderek. Dzieci ry-
walizowały w pchnięciu kulą, biegu 

na 60 m oraz skoku w dal. Zorgani-
zowano też biegi na 400 m o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
Przemysława Pacholskiego.

Równolegle na obiektach Oaza 
Błonie trwał Festyn Rodzinny 
„Z Nami Bezpieczniej”, której or-
ganizatorem była Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Kórniku oraz „Kombus” 
pod patronatem burmistrza Kórnika. 
Ogrom atrakcji dostarczyły służby 
mundurowe prezentując swój sprzęt 
i umiejętności. Strażacy pokazali, 
że mogą strzec naszego bezpieczeń-
stwa także na wodzie. Młode druży-
ny pożarnicze udowodniły poten-
cjał. Antyterroryści narobili hałasu 
i zaprezentowali swoje doskonałe 
wyszkolenie. Furorę robili policjanci 
na pięknych wierzchowcach.

Na boisku „Orlik” trwał turniej 
piłkarski, który wygrała drużyna 
służb mundurowych. A na scenie 
prezentowali się młodzi artyści 
z przedszkoli „Cztery pory Roku” 
z Bnina i „Kolorowy Świat” ze 
Szczodrzykowa oraz Szkoły Podsta-
wowej z Kamionek. Publiczność ba-
wiły „Tygrysy Kórnika” oraz Zespół 
Pieśni i Tańca „Władysie”.

Na Błoniach (KCRiS Oaza Błonie) w Kórniku 2 czerwca 
uroczyście otwarto dwie nowe inwestycje sportowo-
rekreacyjne: stadion lekkoatletyczno-piłkarski oraz plażę

Odnowione Błonia
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Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Modernizacja 
kompleksu spor-
towego koszto-
wała w sumie: 
2.581.442,68 zł 

OPEN – kobiety:
1. Karsiaryna Prashuk – 38:32
2.  Katarzyna Popowicz – 46:37 

(gmina Buk 1.)
3.  Mirosława Sznycer – 50:56 

(gmina Buk 2.)
OPEN – mężczyźni
1. Pavlo Stepanenko – 33:16
2. Wiktor Matysik – 37:24
3. Adam Drzymała – 38:39 (gmi-
na Buk 1.)
Najlepszy biegacz MiG Buk – 
kobiety (pod uwagę nie brano 
osób sklasyfi kowanych w kat. 
OPEN)
1. Żaneta Mensfeld – 56:33
2. Beata Wasik – 56:34
3. Kinga Bodzioch – 58:23
Najlepszy biegacz MiG Buk – 
mężczyźni (pod uwagę nie brano 
osób sklasyfi kowanych w kat. 
OPEN)
1. Piotr Przewoźny – 40:33
2. Bartosz Boiński – 41:07
3. Krystian Moryl – 43:03
Mistrzostwa Chorągwi Wielko-
polskiej ZHP – kobiety
1. Monika Kupczak – 58:55
Mistrzostwa Chorągwi Wielko-
polskiej ZHP – mężczyźni
1. Krzysztof Buczkowski – 43:16
2. Krzysztof Stróźyk – 45:31
3. Tomasz Kujaczyński – 53:25
Kategoria 16-30 lat – kobiety
1. Izabella Remisz – 55:37

2. Beata Wasik – 56:33
3. Kinga Bodzioch – 58:23
Kategoria 16-30 lat – mężczyźni
1. Bartosz Boiński – 41:07
2. Szymon Kukuła – 41:27
3. Wojciech Marcinkowski – 42:37
Kategoria 31-39 lat – kobiety
1. Maria Lasak – 51:44
2.  Karolina Kujawa-Śliwińska – 

51:57
3. Anna Andrzejczak – 55:57
Kategoria 31-39 lat – mężczyźni
1. Michał Leśniak – 38:44
2. Hubert Kisiel – 38:58
3. Tomasz Warczewski – 39:01
Kategoria 40-49 lat – kobiety
1. Magdalena Szymczak – 52:04
2. Magdalena Siuda – 59:14
3. Dorota Strugała – 1:02:06
Kategoria 40-49 lat – mężczyźni
1. Sławomir Kaniuk – 40:24
2. Piotr Szczeciński – 42:09
3. Krystian Moryl – 43:03
Kategoria 50+ – kobiety
1. Danuta Grześkowiak – 58:19
2. Dorota Piątek – 1:06:45
3. Monika Pogorzelska 1:10:05
Kategoria 50+ – męźczyźni
1. Sławomir Skotarek – 42:20
2. Roman Szymański – 47:29
3. Mieczysław Czekała – 48:27
Kategoria osób niepełnospraw-
nych 
1. Jarosław Wilczyński – 42:35
2. Mariusz Adamczak – 43:05. 

Wyniki w poszczególnych kategoriach

2 czerwca odbył się IV Bukowski 
Bieg Księcia Mieszka I na dystan-
sie 10 km, nad którym patronat 
sprawował „Nasz Głos Poznański”. 
W stawce 125 biegaczy najlepszy 
okazał się Pavlo Stepanenko, który 

osiągnął rezultat 33:16. Drugi był 
Wiktor Matysik (37:24), a trzecia 
Karsiaryna Prashuk, która z czasem 
38:32 wygrała rywalizację wśród 
pań. Najwyżej sklasyfi kowanymi re-
prezentantami miasta i gminy Buk 
byli: Adam Drzymała (38:39) oraz 
Katarzyna Popowicz (46:37). PP

Bieg Mieszka I
 NASZ PATRONAT
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14 SPORT

REKLAMA

Dla mieszkańców Buku, którzy sta-
nowili większą część publiczności, 
najważniejszym wydarzeniem gali 
była walka wieczoru o mistrzow-
ski pas federacji WFMC w formule 
K1, w której bukowianin Hubert 
Rutkowski (4-0-0), reprezentujący 
barwy Ring Club Professional/Sho-
otboxer Mosina, zmierzył się z Sło-
wakiem Michałem Košíkiem (6-4-1, 
Free Gym BB). Hubert pokazał się ze 
znakomitej strony! Pięć rund jego to-
talnej dominacji, w efekcie jednogło-
śną decyzją sędziów wygrał na punk-
ty zdobywając pierwszy mistrzowski 
pas w zawodowej karierze. 

Druga walka wieczoru należała 
do Eweliny Pękalskiej (wielokrotnej 
medalistki mistrzostw Polski i Eu-
ropy), która skrzyżowała rękawice 
z Niną Radonanovic w walce o Pas 
Międzynarodowej Mistrzyni Polski. 
Pojedynek, który trwał 10 rund, za-
kończył się wygraną Polki. Podczas 
gali zaśpiewała Anna Karwan.

Mistrzowski pas bukowianina
Gala Sportów Walki RCP4 Boks & K-1 odbyła się 8 czerwca 

w bukowskiej hali OSiR pod patronatem burmistrza gminy Buk Pawła Adama 
 NASZ PATRONAT

DEALER STIHL – MANKIEWICZ

SALONY

biuro@fi rma-mankiewicz.pl

BUK 
ul. Szarych Szeregów 1 
tel. 61 8949 535 

ROKIETNICA 
ul. Szamotulska 16 
tel. 506 491 005

SZAMOTUŁY 
ul. Sportowa 87 
tel. 504 185 737

KOŚCIAN
ul. Gostyńska 3 
tel. 504 061 406

• Adam Kosut (5-1-0, Ring Club 
Professional/Shootboxer Mosina) 
– Patryk Szpera (4-2-1, KS Bokser 
Kożuchów) – formuła K1: wygrana 
Adam Kosut; • Marcin Kujda (1-1, 
Ring Club Professional) – To-
masz Gołuch (6-13, 4KO, Silesia 
Boxing) – boks zawodowy: walka 
nierozstrzygnięta; • Jacek Rzepecki 
(5-2-0, Ankos MMA) – Oleg Pa-
vlyak ( 1-1-0, Ukraina) – formuła 
K-1: wygrana Jacek Rzepecki; 
• Mateusz Lis (debiut, Ring Club 
Professional) – Damian Drabik 
(2-0,2 KO, Silesia Boxing) – boks 
zawodowy: wygrana Mateusz Lis; 
• Krystian Bajerski (5-4, Malinow-
ski Team ) – Jakub Syc (2-1, Legion 
Głogów) – formuła K-1: wygrana 
Jakub Syc; • Dorota Norek (4-0, 
Ring Club Professional) – Marina 
Dekić (2-6, 1KO, Serbia) – boks 
zawodowy: wygrana Dorota Norek; 
• Jakub Pyda (debiut, Shootboxer 
Mosina) – Paweł Kucharski (de-
biut, K.S.Boxing) – formuła K-1: 
Wygrana Jakub Pyda; • Karol May 
(2-0, Kohorta Poznań) – Michał 
Gołębiowski (debiut, Maku Gym ) 
– formuła K-1: wygrana Karol May; 
• Gracjan Rutkowski (Shootboxer 
Mosina) – Sebastian Modrzejewski 
(Fight Club Łódź) – formuła K-1: 
wygrana przez nokaut – Gracjan 
Rutkowski; • Jakub Kleszcz (Junek 
Boks) – Dominik Konieczny (Ju-
nek Boks) – boks olimpijski: remis. 

Pozostałe walki
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Bukowianin Hubert Rutkowski zdobył pierwszy mistrzowski pas w zawodowej karierze. 

Wiktoria 
Pitak  
kontakt@naszglospoznanski.pl
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16 #ŻUŻELWPOZNANIU

Fani „czarnego sportu” w Pozna-
niu już zacierają ręce, gdyż sternicy 
klubu z Golęcina zapowiadają walkę 
o pełną pulę punktów, której zdo-
bycie znacznie przybliży popularne 
„Skorpiony” do fazy play-off, a stąd 
już krok do awansu! 

Apetyt wśród kibiców na końcowy 
sukces poznańskiej drużyny urósł 
zwłaszcza po ostatnich pewnych 
zwycięstwach w derbach Wielkopol-
ski z ekipą Stainer Unia Kolejarz Ra-
wicz. O ile wynik domowej rywaliza-
cji (51:39) nie wskazywał na torową 
hegemonię poznaniaków, to rezultat 
uzyskany niespełna tydzień później 
na wyjeździe (55:35) nie pozostawiał 
już żadnych wątpliwości, co do ro-
snącej formy podopiecznych trenera 
Tomasza Bajerskiego.

Wydaje się, iż największą siłą „żół-
to-czarnych” jest wyrównany skład. 
Praktycznie każdego z zawodników 
stać na dwucyfrowy rezultat, co po-
woduje, iż odpowiedzialność za wy-
nik nie leży wyłącznie na barkach 
jednego – dwóch żużlowców. Nie 
można zapominać również o wielkiej 
wartości dodanej, jaką jest mocna 
i niesamowicie skuteczna para mło-

dzieżowców. Zarówno Marka Luto-
wicza, jak i Michała Curzytka broni 
matematyka. Do tej pory poznańscy 
juniorzy na golęcińskim stadionie 
zdobyli w sezonie 18 pkt. przy zaled-
wie trzech, jakimi legitymować mogą 
się młodzieżowcy przeciwników. Na 
spotkaniach wyjazdowych proporcje 
te są niewiele gorsze. 

Pod koniec czerwca Power Duck 
Iveston PSŻ Poznań czeka żużlo-
wy maraton. 23 czerwca (g. 16.45) 
„Skorpiony” podejmować będą dru-
żynę Euro Finannce Polonia Piła. 
Pierwszy – wyjazdowy – mecz zakoń-
czył się sporym skandalem i walkowe-
rem dla ekipy z Poznania. Nie ozna-

cza to jednak, iż klub z grodu Staszica 
będzie łatwym przeciwnikiem. 

Prawdziwa próba wytrzymałości 
nastąpi jednak w następnym tygodniu. 
29 czerwca (g.18) na Golęcin zawitają 
Wilki Krosno – beniaminek będący 
pozytywną niespodzianką sezonu. 
Dzień później (g. 16.45) „Skorpiony” 
podejmować będą krakowską Spe-
edway Wandę – zespół nieobliczalny, 
którego nie można lekceważyć.

Druga połowa czerwca zapowiada się w Poznaniu niesamowicie „żużlowo”. Trzy bardzo 
ważne ligowe spotkania w tydzień – to zadanie przed jakim staną żużlowcy Power Duck Iveston PSŻ Poznań

#TydzienEmocji na Golęcinie!
 NASZ PATRONAT

Michał 
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Ruszyła sprzedaż biletów na naj-
bliższe czerwcowe mecze Power 
Duck Iveston PSŻ Poznań:
• 23.06. (g. 16.45) – vs Euro Finan-
nce Polonia Piła,
• 29.06. (g. 18.00) – vs Wilki 
Krosno,
• 30.06. (g. 16.45) – vs Speedway 
Wanda Kraków. 
Oprócz tradycyjnych pojedynczych 
wejściówek, nowością jest możli-
wość zakupu bardzo atrakcyjnych 
cenowo biletów pakietowych – na 
2 bądź 3 spotkania! Cennik biletów 
pakietowych (dostępne wyłącznie 
w przedsprzedaży stacjonarnej i na 
https://bilety.pszpoznan.com.pl/):
• bilet pakietowy NORMALNY 
(3 mecze): 60 PLN (co najmniej 
15 PLN taniej, niż przy zakupie 
pojedynczych wejściówek!)
• bilet pakietowy ULGOWY (3 
mecze): 45 PLN (co najmniej 9 
PLN taniej!)
• bilet pakietowy JUNIOR (3 
mecze): 1 PLN

• bilet pakietowy NORMALNY (2 
wybrane czerwcowe mecze): 45 
PLN (co najmniej 5 PLN taniej!)
• bilet pakietowy ULGOWY (2 wy-
brane czerwcowe mecze): 30 PLN 
(co najmniej 6 PLN taniej!)
• bilet pakietowy JUNIOR (2 wy-
brane czerwcowe mecze): 1 PLN
Cennik wejściówek pojedynczych:
• bilet NORMALNY – 25 PLN 
(w przedsprzedaży stacjonarnej 
i przez Internet)/ 28 PLN (w ka-
sach stadionu w dniu meczu)
• bilet ULGOWY – 18 PLN 
(w przedsprzedaży stacjonarnej 
i przez Internet) / 20 PLN (w ka-
sach stadionu w dniu meczu)
• bilet JUNIOR – 1 PLN (w przed-
sprzedaży stacjonarnej i przez In-
ternet) / 3 PLN (w kasach stadionu 
w dniu meczu). 
Mamy bilety
• Dla naszych Czytelników mamy 
tradycyjnie 10 biletów na każdy 
mecz ligowy. Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl.

Bilety
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