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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Zaśpiewa Zaśpiewa 
Natalia KukulskaNatalia Kukulska

7 września w Szreniawie odbędą się Dożynki Gminy Komorniki. 7 września w Szreniawie odbędą się Dożynki Gminy Komorniki. 
Gwiazdą będzie Natalia Kukulska. Więcej naGwiazdą będzie Natalia Kukulska. Więcej na STR. 9STR. 9
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HAVET Hotel Resort & Spa ***** | ul. Wyzwole nia 29, 78-131 Dźwirzyno | +48 94 711 36 50 |havethotel.pl

Wakacje nad morzem
noclegi w komfortowych pokojach
bogaty bufet śniadaniowy i kolacyjny
nielimitowany dostęp do kompleksu wodno–termalnego
nowoczesny, multimedialny klub Akwarium dla dzieci
100 m do morza

zorganizowana plaża
beach bar z bogatą ofertą kulinarną
codzienny program animacji dla dzieci
koncerty, eventy, wieczory muzyczne dla dorosłych
szeroka oferta sportów wodnych na plaży 

Dziecko do 6 lat GRATIS!
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Zakup 50 nowoczesnych tramwa-
jów Moderus Gamma był najwięk-
szą jednorazową inwestycją w tabor 
w stolicy Wielkopolski.

Pierwsze jednokierunkowe 
tramwaje Moderus Gamma zaczę-
ły wozić pasażerów w Poznaniu 
w grudniu ubiegłego roku. Teraz 
rozpoczynają się dostawy wersji 
dwukierunkowej. Właśnie dzięki 
takim pojazdom możliwa będzie 
obsługa linii tramwajowych niepo-
siadających pętli. Sprawdzą się rów-
nież doskonale w trakcie remontów 
torowisk, kiedy uruchamiane jest 
tzw. „wahadło”. Przede wszystkim 
jednak zakupione zostały do obsługi 
nowej, budowanej trasy tramwajo-
wej na Naramowice.

– Zakup 50 tramwajów Moderus 
Gamma to największa jednorazo-
wa inwestycja w tabor w Poznaniu. 
W ostatnich latach w Poznaniu na 
nowoczesne i ekologiczne tram-
waje oraz autobusy przeznaczono 
ponad pół miliarda złotych. Obec-
nie dysponujemy jedną z najnowo-
cześniejszych fl ot tramwajowych 
i autobusowych – mówi Wojciech 

Tulibacki, prezes zarządu poznań-
skiego MPK. 

Przez ostatnie kilka tygodni 
tramwaj był poddawany badaniom 
homologacyjnym. Wykonane zosta-
ły między innymi testy dynamicz-
ne, sprawdzono typy hamowania, 
masę całkowitą pojazdu, naciski na 
poszczególne osie, poziom genero-
wanego hałasu, a także bezpieczeń-
stwo zastosowanego wyposażenia. 
Na ich podstawie dla dwukierun-

kowego Moderusa Gamma Trans-
portowy Dozór Techniczny wydał 
świadectwo homologacji, co świad-
czy o to o tym, że spełnia on wyma-
gania przepisów i może bezpiecznie 
przewozić pasażerów. Homologacja 
to zielone światło do rozpoczęcia 
produkcji seryjnej i dostaw pozosta-
łych tramwajów dwukierunkowych. 
Procedury odbiorowe, prowadzo-

ne przez MPK Poznań, rozpoczęły 
się 23 lipca. Z początkiem sierpnia 
dwukierunkowa Gamma zaczęła 
wozić pasażerów. 

– Przewidujemy, że dostawy 
wszystkich naszych Moderusów za-
kończą się w tym roku – mówi Jaro-
sław Bakinowski, zastępca prezesa 
spółki Modertrans. 

Po zakończeniu dostaw 50 Mode-

rusów Gamma do dyspozycji MPK 
Poznań będzie 229 tramwajów, 
z czego ponad 75 procent niskopo-
dłogowych. Wycofane zostaną 43 
najstarsze składy.

Wszystkie tramwaje są produ-
kowane w oparciu o wytyczne po-
znańskiego przewoźnika i wypo-
sażone w wymagane przez niego 
elementy z uwzględnieniem wie-

dzy i doświadczenia Modertransu. 
Dwukierunkowa Gamma może 
przewozić jednocześnie 233 pasa-
żerów, w tym 48 na miejscach sie-
dzących. To właśnie z myślą o po-
dróżujących zastosowano po sześć 
drzwi z każdej strony. To pierwszy 
dwukierunkowy tramwaj w Pozna-
niu, dysponujący taką liczbą wejść/
wyjść. Dzięki nim można szybciej 
opuszczać pojazd, jak i wsiadać do 
niego.

Wyposażenie tramwajów dwukie-
runkowych jest niemalże identyczne 
jak tramwajów jednokierunkowych. 
Główną różnicą są dwie kabiny dla 
motorniczych na każdym końcu 
pojazdu. Właściwą temperaturę 
zapewnia automatyczne 6-stre-
fowe ogrzewanie i automatyczna 
3-strefowa klimatyzacja. Tramwaje 
zostały wyposażone w dynamicz-
ny system informacji pasażerskiej, 
monitory reklamowe oraz ładowar-
ki USB. Zapewnione zostały także 
miejsca dla wózków inwalidzkich 
i dziecięcych oraz stanowisko do 
bezpiecznego przewozu rowerów. 
MPK, RBa

Debiut dwukierunkowej Gammy
Po Poznaniu jeździ już 30 tramwajów Moderus Gamma, a od sierpnia zaczął wozić pasażerów 
pierwszy dwukierunkowy pojazd wyprodukowany przez Modertrans. Pozostałe 19 sztuk trafi  do MPK 
do końca tego roku
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Wycofane zostaną 
43 najstarsze składy 
z taboru MPK
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Termin remontu tras tramwajowych 
dochodzących do ronda Śródka zo-
stał tak zaplanowany, żeby był jak 
najmniej uciążliwy dla pasażerów 
komunikacji, a także kierowców. 
Okres wakacji, kiedy w mieście 
mniej osób porusza się komunika-
cją publiczną, jest najlepszym cza-
sem na tego typu prace. 

Prace na rondzie Śródka są nie-
zbędne z uwagi na bardzo zły stan 
nawierzchni torowej. Od ostatniej 
przebudowy w 2005 roku szyny 
na łukach i rozjazdach oraz same 
zwrotnice nie nadawały się do dal-
szej użytkowania. Wymagały kom-
pleksowej wymiany. Zaniechanie 
tych prac zagrażałoby bezpieczeń-
stwu pasażerów i częstymi wykole-
jeniami. Jednocześnie planowane 
na przyszły rok prace inwestycyjne 
w ramach przebudowy ronda Rataje 
i realizacji Programu Centrum unie-
możliwiłyby wstrzymanie wówczas 
ruchu przez rondo. W 2020 roku 
większość tramwajów z centrum na 
wschodnią część Poznania kierowa-
na będzie właśnie przez Śródkę.

Ostatni etap prac na Śródce
Rondo Śródka jest specyfi czne. 

Z uwagi na niewielki rozmiar wyspy 
środkowej rozjazdy zlokalizowane 
są w jezdni, a zwrotnice pomiędzy 
przejściami dla pieszych a jezdnią. 
Jakakolwiek naprawa tych elemen-
tów wymaga zamknięcia przejazdu 
przez rondo dla samochodów.

Zakres prac na rondzie Śródka 
i w jego okolicach jest bardzo szero-
ki. Aby w jak największym stopniu 
ograniczyć uciążliwości dla kierow-
ców, pasażerów i pieszych, prace 
podzielono na etapy.

Remont torowiska i sieci trakcyj-
nej przy rondzie, ale także wzdłuż 
ulic odchodzących od niego, roz-
począł się pod koniec czerwca. 
Najpierw prace toczyły się wzdłuż 
ul. Warszawskiej, w lipcu nieczyn-
ny dla tramwajów był odcinek od 
Śródki do ul. Kórnickiej. Ostatnim 
etapem wakacyjnego remontu w tej 
okolicy jest odcinek pomiędzy ron-
dem a placem Wielkopolskim.

Roboty na węźle rozjazdowym 
Śródka od strony ul. Wyszyńskiego 
będą miały podobny przebieg jak te 
od strony ul. Jana Pawła II. Prowa-
dzone prace, podobnie jak w dwóch 
poprzednich etapach, będą polegały 
na wymianie dwóch rozjazdów, na-
wierzchni torowej (na łuku przed 
mostem Chrobrego) i drogowej 
(przy ul. Wolnica).

Informacje dla kierowców
1 sierpnia rozpoczęły się prace na 

pl. Wielkopolskim i moście Bolesła-
wa Chrobrego. Od tego dnia na tym 
odcinku nie jeżdżą tramwaje. Dwa 
dni później ruszyły roboty związane 
z rozpoczęciem II etapu na rondzie 
Śródka. 

Przy placu Wielkopolskim za-
mknięty jest wyjazd w stronę ul. 
Wolnica. Możliwy jest wjazd i wy-

jazd na ul. 23 Lutego. Na moście 
Bolesława Chrobrego wyłączony 
został lewy pas ruchu jezdni w stro-
nę ronda Śródka.

Najważniejsze zmiany są prze-
prowadzone jednak na rondzie 
Śródka. Zamknięty został ruch 
tramwajowy od strony ul. Wyszyń-
skiego, co uniemożliwia bezpośred-
ni przejazd w relacji Podwale – Jana 
Pawła II oraz Warszawska – Jana 
Pawła II. Aby przejechać w kie-
runku ul. Jana Pawła II stworzona 
została przewiązka usytuowana za 
przystankiem tramwajowym na ul. 
Wyszyńskiego. 

– Spodziewamy się największych 
utrudnień na ulicy Warszawskiej, 
a także na ulicy Podwale. Chciał-
bym uczulić, że utrudnienia będą 
naprawdę znaczące. Większe niż 
te, które były dotychczas przy oka-
zji prac wzdłuż ul. Jana Pawła II 
– zaznacza Łukasz Dondajewski, 
Miejski Inżynier Ruchu. – Sytuacja 
na skrzyżowaniu jest o tyle trudna, 
że mamy tu bardzo dużą liczbę pie-
szych. W momencie wyłączenia sy-
gnalizacji świetlnej prosimy o szcze-
gólną ostrożność i uszanowanie 
wszystkich uczestników ruchu. 
W tym czasie, miejsca te będą mo-
nitorowane przez służby nadzoru 
ruchu MPK i policję.

Prace przy rondzie Śródka spo-
wodują znacznie większe utrud-
nienia niż prace wykonywane 
w poprzednich etapach remontu. 
W szczególności dotyczyć to będzie 
lewoskrętu z ul. Warszawskiej oraz 
przejazdu z ul. Podwale na wprost. 
W związku z powyższym wprowa-
dzone zostały dodatkowe tablice 
informujące, zachęcające kierow-
ców do omijania ronda Śródka oraz 
obrazujące zasady poruszania się 
na tym obszarze podczas prowadzo-
nych prac.

W godzinach od 7 do 19 prze-
widuje się wyłączenie sygnalizacji 
świetlnej na rondzie oraz sterowa-
nie ręczne ruchem poprzez upraw-
nione służby policji oraz Nadzoru 
Ruchu MPK.

Dostępne relacje na rondzie Śród-
ka podczas prowadzonych prac: 

• wlot ul. Wyszyńskiego (kieru-
nek wyjazdowy z miasta) – wytyczo-
ne zostały dwie przewiązki. Pierw-
sza służy do zawracania, a druga 
umożliwia wyjazd transportu pu-
blicznego z dworca autobusowego 
bezpośrednio w lewo w ul. Wyszyń-
skiego (pod nadzorem służb MPK),

• wlot ul. Warszawskiej: wlot 
został zwężony do 3 pasów ruchu. 
Lewy pas umożliwia skręt w lewo 
poprzez przewiązkę zlokalizowaną 
za skrzyżowaniem, środkowy pas 
umożliwia jazdę na wprost, a pra-
wy – skręt w prawo w kierunku ul. 
Podwale, 

• ul. Podwale: wlot został ograni-
czony do 2 pasów (tylko dla skrętu 
w prawo), przy czym prawy pas 
przeznaczony jest wyłącznie dla au-
tobusów,

Proponowane objazdy ronda 
Śródki:
• kierowcom jadącym do auto-

strady A2 sugerujemy korzystanie 
z obwodnicy wschodniej, 

• wjeżdżającym do miasta od 
strony ul. Warszawskiej w kierun-
ku zachodnim sugerujemy dojazd 
do centrum poprzez ciąg ulic: Bro-
warna / Dymka / Baraniaka / Ber-
dychowo (dla pojazdów o masie 
poniżej 8 ton), 

• jadącym od zachodu (Rataje) 
na wschód – dojazd do centrum 
poprzez ulice: Hetmańską, Królo-
wej Jadwigi, Berdychowo – most 
Rocha. 

• jadących od strony północnej 
(ul. Lechicka) zachęcamy do ob-
jazdu ronda Śródka poprzez węzeł 
Antoninek. 

– Radzę tym, którzy nie muszą 
jechać przez Śródkę, aby w sierpniu 
omijali ten rejon i wybrali alterna-
tywne dojazdy. Kto jednak musi 
dojechać – niech wybierze środki 
komunikacji publicznej. Tych, któ-
rzy będą się musieli się poruszać 
samochodami, uczulam na zwraca-
nie uwagi na tymczasową organi-
zację ruchu i postepowanie zgodnie 
z wskazaniami – dopowiada podko-
misarza Paweł Ożarski z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Poznaniu. 

Zmiany w komunikacji publicznej 
przy Śródce 
– Kolejny etap oznacza również 

zmiany w organizacji układu linii 
komunikacyjnych. Przede wszyst-
kim wracają tramwaje na wyłączo-
ny w tym momencie odcinek od 
skrzyżowania z Kórnicką do ronda 
Śródka. Oznacza to, że część linii 
wraca na swoje trasy, natomiast na 
wyłączonym odcinku – pomiędzy 
placem Wielkopolskim a rondem 
Śródka – będzie uruchomiona ko-
munikacja zastępcza, linia autobu-
sowa T8 – wyjaśnia Jan Gosiewski, 
dyrektor Zarządu Transportu Miej-
skiego w Poznaniu. 

Od 1 sierpnia na odcinku od ron-
da Śródka do pl. Wielkopolskiego 
nie kursują tramwaje. Do nocy z 2 
na 3 sierpnia prace były prowadzo-

ne poza pasami ruchu drogowe-
go – w tarczy samego ronda oraz 
w obrębie przejścia dla pieszych 
przy przystanku. 

Wykonany został tymczasowy 
przejazd pozwalający na wyjazd 
autobusów z dworca Śródka bezpo-
średnio w lewo w ul. Wyszyńskiego. 
Dzięki temu autobusy jadące w kie-
runku ul. Garbary (T8, 167 i 911) 
nie będą musiały objeżdżać ronda.

Aby ułatwić podróżowanie od 
ronda Śródka w stronę centrum, 
uruchomiona została linia autobu-
sowa „za tramwaj” T8. Będzie ona 
dojeżdżać do Al. Marcinkowskiego 
i zawracać na wysokości Placu Wol-
ności.

Uruchomiona została linia nr 4, 
jednak jej trasa – z uwagi na prace 
na ul. Wyszyńskiego – ulegnie skró-
ceniu. „Czwórka” będzie kursować 
od pętli Połabska do pl. Wielkopol-
skiego.

Innymi trasami niż w lipcu będą 
poruszać się linie nr 8 i 17. „Sie-
demnastką” można dojechać do pę-
tli Zawady przez Św. Marcin i most 
Rocha. Druga, poza „siódemką”, 
linia tramwajowa na Zawady, nie 
tylko wzmocniła komunikacyjnie 
obszar Śródki, ale także pozwala 
części mieszkańców, którzy do-
jeżdżają od wschodniej strony, 
przesiadkę na tramwaj już na pętli 
na Zawadach. Tramwaje linii nr 8 
zamiast przez plac Wielkopolski 
pojadą przez ul. Św. Marcin, most 
Rocha, Jana Pawła II i dalej na pętlę 
przy ul. Warszawskiej.

Ciąg dalszy prac na ul. Głogowskiej
1 sierpnia rozpoczął się także ko-

lejny etap remontu na ul. Głogow-
skiej – w rejonie pętli Górczyn, a 3 
sierpnia prace, powodujące utrud-
nienia dla kierowców, na skrzyżo-
waniu Głogowska / Ściegiennego. 

W związku z wymianą nawierzch-
ni torowej i drogowej w tym miejscu 
wprowadzona zostanie następująca 
organizacja ruchu:

• skręt w lewo od wiaduktu Ko-
synierów Górczyńskich w ul. Ście-
giennego jest możliwy przez prze-
wiązkę zlokalizowaną bezpośrednio 
za skrzyżowaniem,

• jadąc od ul. Krzywej, żeby do-
stać się na wiadukt lub ul. Ściegien-
nego, również trzeba skorzystać 
z tej przewiązki,

• zachowana zostałą jedynie re-
lacja w prawo z ul. Ściegiennego 
w stronę wiaduktu – objazd łącznica-
mi zjazdową i wjazdową na wiadukt.

Ul. Głogowska nie jest dostępna 
dla tramwajów pomiędzy mostem 
Dworcowym a ul. Hetmańską. Od 1 
sierpnia nie dojeżdżają one również 
dalej, do pętli Górczyńskiej. Trasy 
linii nr 8 i 14 zostały skrócone do 
przystanku Głogowska/Hetmańska. 
Do tego węzła – a dokładnie do przy-
stanku tymczasowego zlokalizowa-
nego na czas prowadzonych prac 
przy zajezdni MPK Poznań – dojeż-
dżać też będą autobusy linii nr 610, 
614, 616, 701, 702, 703, 704 i 710, 
co ułatwi pasażerom przesiadkę.

Ulicą Głogowską, aż do przystan-
ku Poznań Główny nadal będą kur-
sowały autobusy linii nr 149, 175 
i 180, obsługiwane taborem o więk-
szej pojemności.

Dodatkowo, aby ułatwić prze-
mieszczanie się w tym rejonie, 
w dni robocze na trasie Poznań 
Główny – Ostatnia uruchamiana 
będzie linia autobusowa za tram-
waj T5. Na tzw. dolnej trasie PST 
– z Piątkowa do Dworca Zachod-
niego – nadal będzie kursował 
tramwaj linii nr 19 (w dni robocze, 
w godzinach szczytu).

Pasażerowie, aby „ominąć” miej-
sca, w których będą występować 
utrudnienia, mogą korzystać z połą-
czeń kolejowych. Posiadacze ważne-
go w strefi e A biletu okresowego na 
sieć mogą podróżować po Poznaniu 
także pojazdami POLREGIO i Kolei 
Wielkopolskich pomiędzy stacjami 
posiadającymi w nazwie Poznań 
oraz Kiekrz (bez konieczności zaku-
pu dodatkowego biletu na kolej). Ta 
oferta z pewnością zainteresuje po-
dróżnych z okolic stacji kolejowych 
Poznań Wschód, Poznań Antoninek 
czy Poznań Górczyn.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce funkcjonowania komunikacji pu-
blicznej można znaleźć na stronach 
ZTM i MPK. MPK, ZTM, MIR, opr. 
RB

Zmiany na Śródce i Głogowskiej
3 sierpnia zmieniona została organizacja ruchu przy samym rondzie Śródka. Remont torowiska może 
spowodować spore utrudnienia w tym rejonie. Kolejny etap robót zaczął się również na ul. Głogowskiej
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Zmiany mają związek z integracją 
transportu publicznego Poznania 
oraz gmin Kórnik i Zaniemyśl. Do 
systemu transportu zbiorowego 
miasta Poznania zostały włączone 
kolejne (po 511, 512 oraz 527) czte-
ry linie autobusowe nr 501, 502, 560 
i 561, na których dotychczas obo-
wiązywała taryfa kórnicka. Zmieni 
się taryfa opłat, system ulg oraz za-
sady korzystania z transportu zbio-
rowego, na takie jakie obowiązują na 
wszystkich liniach organizowanych 
przez ZTM w Poznaniu. Wszystkie 
cztery linie nadal obsługiwane będą 
przez Kórnickie Przedsiębiorstwo 
Autobusowe Kombus.

Teren gminy Kórnik, na którym 
dotychczas nie funkcjonował zin-
tegrowany transport, znajduje się 
w strefach taryfowych B (Gądki, 
Dachowa, Robakowo) i C (Bier-
natki, Błażejewko, Błażejewo, 
Dziećmierowo, Kórnik, Prusinowo, 
Skrzynki, Szczodrzykowo), na-
tomiast teren gminy Zaniemyśl – 
w strefi e taryfowej D (Jeziory Małe, 
Jeziory Wielkie, Łękno, Zaniemyśl).

W gestii Gminy Kórnik pozostaną 

linie, których autobusy nie wjeżdża-
ją do Poznania, czyli nr 580, 582, 
590, 591, 592, 595, 596, 597 i 599, 
na których przejazdy są bezpłatne.

W związku z integracją transpor-
tu publicznego Poznania oraz gmin 
Kórnik i Zaniemyśl w każdą sobotę 
sierpnia będzie można spotkać się 
z przedstawicielami Zarządu Trans-
portu Miejskiego, którzy wyjaśnią 
wątpliwości związane z Poznańską 

Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną 
(PEKA). W punkcie informacyjnym 
będzie można m.in.: wykonać zdję-
cie oraz złożyć wniosek o wydanie 
karty PEKA. Terminy:

•  10.08.2019 r. w godz. od 9.00 do 
14.00 (płyta kórnickiego rynku 
– Pl. Niepodległości),

•  17.08.2019 r. w godz. od 9.00 do 
14.00 (płyta kórnickiego rynku 
– Pl. Niepodległości),

•  24.08.2019 r. podczas Doży-
nek Gminnych w Robakowie 
w godz. od 15.00 do 18.00

•  31.08.2019 r. w godz. od 9.00 do 
14.00 (płyta kórnickiego rynku 
– Pl. Niepodległości),

•  Punkt informacyjny pojawi się rów-
nież 21.09.2019 r. podczas Festynu 
Ekologicznego w Kórniku w godz. 
10.00 do 15.00 (płyta kórnickiego 
rynku – Pl. Niepodległości).

Szczegółowe informacje na temat 
organizacji transportu i sposobach 
dokonywania opłat znajdują się tak-
że na stronach: www.ztm.poznan.
pl i www.peka.poznan.pl oraz pod 
nr. tel. 61 646 33 44 lub kontakt@
peka.poznan.pl. Opr. ZF

Integracja Poznania z Kórnikiem
Autobusami linii 501, 502, 560 i 561 można od 1 sierpnia podróżować na podstawie 
biletów poznańskiego ZTM lub z wykorzystaniem tPORTMONETKI 
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Teren gminy Kórnik 
jest w strefach tary-
fowych B i C, nato-
miast teren gminy 
Zaniemyśl – D

Od początku roku strażnicy miej-
scy usunęli już 505 nieużywanych 
samochodów, które stały na ulicach 
Poznania. Dzięki temu zwolniły się 
miejsca parkingowe dla sprawnych 
aut, a piesi mają więcej miejsca na 
chodnikach.

136 wraków zostało usuniętych 
na podstawie artykułu 50a Ustawy 
Prawo o Ruchu Drogowym, a 369 
usunęli sami właściciele.

Jeszcze kilka lat temu funkcjona-
riusze doprowadzali do usunięcia 
ok. 500 nieużywanych samochodów 
rocznie. Przełom nastąpił w 2016 
roku, po reformie straży miejskiej. Od 
tej pory liczba usuwanych wraków 
ciągle rośnie. W 2016 r było ich 652, 
w 2017 r – 1013, a w 2018 – aż 1214. 

W ubiegłym roku najwięcej zde-
zelowanych aut zniknęło z rejonu 
Winograd i Piątkowa (314), z Wildy 
– 268, z Grunwaldu – 260, z Jeżyc 
– 180, a z terenu Nowego Miasta 
– 175. Najmniej interwencji zwią-
zanych z usuwaniem samochodów 
SM miała na Starym Mieście. Było 
ich tam tylko 17.

Łącznie przez ostatnie cztery 
lata z ulic Poznania zniknęło ponad 
3500 wraków. AW

Wraki 
znikają 
z ulic
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Rozpoczęła się kolejna edycja Bu-
dżetu Obywatelskiego Gminy Kór-
nik. Od 29 lipca mieszkańcy miasta 
i gminy mogą zgłaszać pomysły na 
inwestycje i działania „miękkie” 
mieszczące się w defi nicji zadań wła-
snych gminy. W poprzednich latach 
za pieniądze z budżetu obywatelskie-
go sfi nansowano m. in. wiele inwe-
stycji (chodniki, ścieżki rowerowe, 
place zabaw, oświetlenia, projekty 
kanalizacji itp.) oraz rajdy, kursy 
i dwie edycje kina plenerowego.

Tym razem zgłoszenia dokonywa-
ne mogą być tylko przez formularz 
umieszczony na stronie internetowej 
https://kornik.budzet-obywatelski.
org/ . Propozycje dzielone są na 
„małe”, czyli te wymagające nakładów 
do 20 tys. zł i te „duże” czyli te droższe 
– powyżej 20 tys. do 250 tys. zł.

Na projekty „małe” przeznaczo-
ne będzie do 50 tys. zł, natomiast 
na „duże” zarezerwowano 650 tys. 
zł. W sumie więc mieszkańcy zade-
cydują o wydatkowaniu 700 tys. zł. 

Etap polegający na zgłaszaniu 
projektów potrwa do 30 sierpnia. 
Po weryfi kacji zgłoszeń pod wzglę-
dem formalnym i merytorycznym, 
16 września ruszy głosowanie, które 
potrwa do 31 października. Głoso-
wać będzie można tylko poprzez 
wyżej wymienioną stronę interne-
tową. Osobami uprawnionymi do 
głosowania są wszyscy mieszkańcy 
miasta i gminy Kórnik.

Wyniki ogłoszone zostaną na 
początku listopada br. Realizacja 
wybranych zadań nastąpi w 2020 
roku, z możliwością dokończenia 
w kolejnym roku budżetowym. ŁG

Budżet obywatelski
Mieszkańcy gminy Kórnik zadecydują
 o przeznaczeniu 700 tys. złotych

AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI DO PRACY:
w POZNANIU i OKOLICACH 

ZADANIA:
• Dozór powierzonego mienia 
• Wykonywanie obchodów
• Rejestr zdarzeń

MILE WIDZIANE OSOBY Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Kontakt: 517-574-235

OFERUJEMY: 
• Terminowe wynagrodzenie
• Pełen etat, umowę o pracę
• Pakiet szkoleń

Znany jest już wykonawca roz-
budowy ul. Swarzędzkiej w Ja-
nikowie. Przetarg wygrała firma 
IVESTON z Obornik, a koszt in-
westycji wyniesie niespełna 2,4 
mln zł. Umowę w tej sprawie bur-
mistrz Swarzędza Marian Szku-

dlarek podpisał w 25 lipca. Jezd-
nia ul. Swarzędzkiej na odcinku 
niespełna 1 km zostanie poszerzo-
na do 6 m, wybudowany zostanie 
chodnik oraz oświetlenie uliczne. 
Wykonawca ma na to czas do koń-
ca bieżącego roku. MW

Zakończyło się postępowanie ma-
jące wyłonić wykonawcę II etapu 
przebudowy ul. Transportowej. 
Przetarg wygrała fi rma STRABAG, 
która podjęła się zadania za 3,143 
mln zł. Umowę w tej sprawie bur-
mistrz Swarzędza Marian Szkudla-
rek podpisał w 22 lipca.

Przebudowany zostanie odcinek 
o odługości ponad 800 m – od ul. 
Rivoliego do granicy gminy Swa-
rzędz z Poznaniem. Powstanie tam 
nowa asfaltowa jezdnia o szerokości 
7 metrów, asfaltowa ścieżka pie-
szo-rowerowa o szerokości 3,5 m, 
oświetlenie typu LED raz kanaliza-
cja teletechniczna. Przebudowa ma 
potrwać sto dni, zatem przed koń-
cem roku będzie już można jeździć 
zmodernizowaną ulicą.

Dodajmy, że zakończono właśnie 
I etapu przebudowy ul. Transpor-
towej (prawie kilometrowy odcinek 
od ul. Kórnickiej w Zalasewie do ul. 
Rivoliego w Swarzędzu). Wybudo-
wana została tam asfaltowa ulica 
o szerokości 7 metrów oraz chodnik 
z betonowej kostki brukowej o sze-

rokości 2 m. Wykonano też ścieżkę 
rowerową o nawierzchni asfalto-
wej (szerokość 2 m). Wzdłuż trasy 
znajdują się zatoki autobusowe 
z betonowej kostki brukowej. Prze-
budowano skrzyżowania w ciągu ul. 
Transportowej, powstało rondo u jej 
zbiegu z ul. Planetarną. W obrębie 
skrzyżowania ul. Transportowej 
z ul. Michałówka wybudowano pę-
tlę autobusową z 2 peronami. Prace 
objęły także regulację istniejących 
zjazdów i wykonanie kanalizacji 

deszczowej na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Rivoliego do skrzyżo-
wania z ul. Kórnicką oraz w ciągu 
ulicy Michałówka. Rozbudowano 
istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej 
na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Zagajnikową do skrzyżowania z ul. 
Planetarną. Usunięte zostały kolizje 
z wodociągiem i kanalizacją sanitar-
ną, z siecią elektroenergetyczną i te-
lekomunikacyjną, zbudowany został 
kanał technologiczny oraz oświetle-
nie drogowe (87 lamp). MW

Rozbudowa 
ul. Swarzędzkiej

Ulica Transportowa w sto dni 
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REKLAMA? ZADZWOŃ  691-895-296

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!
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– Braliśmy już udział w Festiwalu 
Dobrego Smaku. Teraz zamierza-
my pójść dalej. Powołanie do życia 
Szlaku Kulinarnego ma związek 
z rozbudową i rewitalizacją dworu 
w Skrzynkach – mówił Jan Grab-
kowski, starosta poznański, na 
konferencji poświęconej tej inicja-
tywie. 

– To właśnie tam zamierzamy 
stworzyć centrum dobrego smaku 
w powiecie poznańskim. Odbywać 
się tam będą różnego rodzaju even-
ty, warsztaty czy szkolenia, bo nie 
zapominajmy, że w prowadzonych 
przez powiat poznański szkołach 
uczą się m.in. kucharze i hotelarze. 

Chcemy promować wśród miesz-
kańców i odwiedzających smacz-
ne, dobre, wartościowe jedzenie. 
A wszystko to oczywiście w połącze-
niu z turystyką – dodawał starosta 
poznański.

Turystyka kulinarna zdobywa co-
raz większą popularność. Dzieli się 
ją na szlaki dziedzictwa kulinarnego 
danego regionu oraz na szlaki mo-
nografi czne poświęcone określonej 
grupie produktów. – Taka forma 
turystyki jest bez wątpienia jedną 
z przyjemniejszych. Na dodatek 
można ją uprawiać przez cały rok. 
Pozwala też jednocześnie pozna-
wać lokalne atrakcje i zabytki – 

wyjaśniał Jan Babczyszyn, prezes 
Stowarzyszenia Polska Akademia 
Smaku, jeden z inicjatorów powsta-
nia Szlaku Kulinarnego Powiatu Po-
znańskiego. 

W trakcie spotkania przedsta-
wiono m.in. wstępną koncepcję 
i korzyści wynikające z jego ewen-
tualnego powstania. I to nie tylko 
dla samego powiatu, ale również dla 
poszczególnych gmin. Zaprezento-
wano również działający już szlak 
kulinarny – Smaki Dolnego Śląska, 
którego przedstawiciele byli obecni 
na konferencji. Projekt ma wystar-
tować jeszcze przed przyszłoroczny-
mi wakacjami. TS

Na szlaku 
dobrego smaku
Wiele wskazuje na to, że już wkrótce powstanie 
Szlak Kulinarny Powiatu Poznańskiego 

Starosta Poznański 

informuje, że w miesiącach lipiec-wrzesień 2019 r. na terenie gminy przeprowadzona zostanie 

inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację na zlecenie Powiatu Poznańskiego przeprowadzać będą upoważnieni 

pracownicy spółki AM Trans Progres z siedzibą w Złotnikach.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do osób fizycznych i prawnych, u których 

na nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest o umożliwienie wykonania 

inwentaryzacji tych wyrobów oraz udzielenie niezbędnych w tym zakresie informacji.

Ponadto mieszkańcy posiadający na swoim terenie zdemontowane i składowane wyroby 

zawierające azbest proszeni są o zgłoszenie tego faktu do firmy AM Trans Progres pod nr 

tel. 61 6569-737 lub Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod nr tel. 61 8410-750.

Szczegółowe informacje na stronie www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce środowisko.

Działanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w ramach realizacji zadania wynikającego  z „Programu 

oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” 

Powiat poznański rozpoczął inwen-
taryzację wyrobów azbestowych. 
Spis przeprowadzi do 30 września 
br. fi rma AM Trans Progres Sp. 
z o.o. z siedzibą w Złotnikach. Jej 
pracownicy, posiadający imienne 
upoważnienia od Zarządu Powiatu 
Poznańskiego, zobowiązani będą do 
zachowania poufności danych uzy-
skiwanych podczas projektu. Gro-
madzone będą jedynie informacje 
bezpośrednio związane z tą akcją. 
Nie ma więc obaw, że pozyskane 
dane zostaną wykorzystane do in-
nych celów. 

Ewidencja obejmie gminy Buk, 
Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, 
Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Lu-
boń, Mosina, Pobiedziska, Puszczy-
kowo, Rokietnica oraz Suchy Las, 

a zebrane informacje dotyczyć będą 
m.in.: ilości materiałów zawierają-
cych azbest, danych ewidencyjnych 
działki i jej adresu oraz rodzaju za-
budowy. 

W związku z tą inicjatywą jest 
prośba do wszystkich właścicieli 
nieruchomości, na których znajdu-
ją się azbest lub jego pozostałości 
o umożliwienie ich inwentaryza-
cji oraz udzielenie niezbędnych 
informacji. Ponadto mieszkańcy 
posiadający na swoim terenie zde-
montowane i składowane wyroby 
zawierające azbest proszeni są 
o zgłoszenie tego faktu do fi rmy AM 
Trans Progres Sp. z o.o. pod nr tel. 
61 656-97-37 lub do Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu pod nr tel. 
61 8410-750. SP

W trosce o dzieci gmina Tarnowo 
Podgórne wyposażyła cztery pu-
bliczne przedszkola w oczyszcza-
cze powietrza. Każde urządzenie 
wyposażone jest w trzy fi ltry oraz 
czujniki, które dostosują pracę do 
panujących w danym pomieszcze-
niu warunków.

– Zanieczyszczone powietrze jest 
najbardziej szkodliwe dla najmłod-
szych, gdyż ich układ odpornościo-
wy nie jest w pełni wykształcony 
i chłonie wszystkie trujące substan-

cje – mówi wójt Tadeusz Czajka. – 
Dlatego warto, aby nasze pociechy 
przebywały w czystym i bezpiecz-
nym środowisku. 

Na zakup urządzeń gmina prze-
znaczyła ponad 43  tys. zł. Oczysz-
czacze trafi ły do następujących 
placówek: „Pod Wesołą Chmurką” 
w  Tarnowie Podgórnym – 9 szt., Na 
Zielonym Wzgórzu w Lusówku – 5 
szt., „Leśne Skrzaty” w Przeźmie-
rowie – 11 szt., „Mali Odkrywcy” 
w Baranowie – 6 szt. ARz

Inwentaryzacja azbestu 
w powiecie poznańskim

Oczyszczacze powietrza 
w przedszkolach

Zgodnie z planem przebiegają pra-
ce przy rozbudowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 przy ul. Polnej w Swa-
rzędzu. 

Wykonawcą jest PPUiH Agrobex 
Sp. z o.o. z Poznania. Koszt tej inwe-
stycji to prawie 16,5 mln zł. 

– 1 września 2020 roku, wszyst-
ko, w tym nowe wyposażenie szkoły, 
będzie gotowe do rozpoczęcia nauki 
– podkreśla burmistrz Swarzędza 
Marian Szkudlarek, który 24 lipca 
wraz z zastępcami Grzegorzem Ta-
terką i Tomaszem Zwolińskim wizy-
tował plac budowy.

Rozbudowa SP nr 2 w Swarzędzu 
to zadanie polegające na: 

•  rozbiórce obiektu sklepiku 
szkolnego o pow. 25 m2, roz-
biórce istniejących schodów 
przy sali gimnastycznej o pow. 
26 m2, rozbiórce istniejącego 
utwardzenia boiska o pow. 1813 
m2, chodnika o pow. 95 m2;

•  rozbudowie istniejącego bu-
dynku szkoły o powierzchnię 
1609,36 m2 stanowiącą dwu-
kondygnacyjny budynek będący 
łącznikiem pomiędzy częścią 
istniejącą i nowobudowaną, 
zawierającą salę gimnastyczną 
wraz z zapleczami oraz część 

dydaktyczną zlokalizowaną na 
piętrze;

•  wykonaniu zagospodarowania 
terenu: przestrzeni manewrowej 
dla pojazdów jednostek ratow-
niczych, dojść – chodników, 
placu postojowego dla samo-
chodów osobowych, nowych 
trawników;

•  budowie sieci wewnętrznych na 
działce: wodociągowej, kanali-
zacyjnej, gazowej;

•  budowie placu zabaw o pow. 
515,20m2 wykonanej z poli-
uretanu wraz z wyposażeniem 
w urządzenia zabawowe;

•  wykonaniu nowych boisk 
sportowych: o nawierzchni 
naturalnej trawiastej o pow. 
2800m2, o nawierzchni poli-
uretanowej 1122,40m2, bieżni 
sportowej o pow. poliuretano-
wej 341,00m2, wraz z wyposa-
żeniem w elementy sportowe: 
piłkochwyty, elementy do koszy-
kówki, siatkówki, piłki ręcznej.

•  wykonaniu i montażu nowej 
bramy wjazdowej i furtki, ławek 
– 40 sztuk, betonowych koszy 
na śmieci – 7 sztuk, wiaty śmiet-
nikowej, wiaty na bramki spor-
towe, stojaka na rowery. MW 

Rozbudowa SP nr 2 w Swarzędzu
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Od lat „Gminne Dożynki w Do-
piewie” łączą tradycję z rozrywką. 
Przypominają o rolniczych korze-
niach tej podpoznańskiej gminy, 
prezentując zwyczaje związane 
z zakończeniem żniw. Są podzięko-
waniem za plony, ale i spotkaniem 
z kulturą i z sąsiadami. Odbędą się 
w niedzielę 8 września. Warto tę 
datę zaznaczyć w swoim kalendarzu 
i wybrać się do Dopiewa. 

– Gmina Dopiewo w ciągu kilku-
nastu lat zmieniła swój charakter na 
podmiejski. Jest miejscem jednego 
z największych w Polsce napływów 
nowych mieszkańców i dynamicz-
nego rozwoju. Mimo że zabudo-
wania rolnicze coraz mniej rzucają 
się w oczy, nasi rolnicy należą do 
regionalnych potentatów. Organi-
zując dożynki, chcemy uświadomić 
mieszkańcom, którzy przywędro-
wali do nas z miasta, wielopokole-
niowe związki gminy z rolnictwem, 
a także stworzyć możliwość integra-
cji tych, którzy przeprowadzili się 
do naszej gminy niedawno, z tymi 
którzy mieszkają tu dłużej, czasem 
od wielu pokoleń – mówi Adrian 
Napierała, wójt gminy Dopiewo. – 
Wszystkich, mieszkańców i gości, 
którzy zechcą odwiedzić w tym dniu 
gminę Dopiewo tradycyjnie zapra-
szamy do wspólnej, dobrej zabawy 
– dodaje.

Na ludowo
Dożynki rozpocznie o godz. 14 

msza św. dziękczynna w kościele 
parafi alnym w Dopiewie. Po niej, 
ulicami miejscowości, przejdzie na 
plac gminny barwny korowód. Po-
prowadzi go Orkiestra Dęta Gminy 
Dopiewo, która ma na swoim kon-
cie udane występy w różnych zakąt-
kach kraju, ale i za granicą. Za or-
kiestrą pójdą: zespół ludowy, poczty 
sztandarowe i delegacje sołectw – 
z koszami pełnymi płodów rolnych 
i poświęconego przez księdza chle-
ba. Na plac, gdzie odbędą się kolej-
ne punkty programu, pomaszerują 
też: przedstawiciele samorządu, 
organizacji rolniczych, strażacy, 
mieszkańcy i goście. 

Co roku obrzęd dożynkowy i po-
kaz tańców przedstawia inny wiel-
kopolski zespół ludowy – w tym 
będzie to Zespół Folklorystyczny 
„Marynia” z Wronek, cieszący się 
uznaniem także poza granicami 
Polski. Oprócz kilkudziesięciu tan-
cerzy „Marynia” przywiezie do Do-
piewa kapelę. Poza obrzędem tan-
cerze wykonają program taneczny, 
którym zabiorą publiczność w po-
dróż dookoła Polski. 

Biesiada, folk i taniec
Po skocznych chwilach z rozśpie-

waną „Marynią” na biesiadę śląską 
zaprosi uczestników wydarzenia 
„Grupa Fest”. Występy Mirosławy, 
Jakuba i Sabiny Tomaszewskich to 
zawsze pełne humoru, muzyczno-

kabaretowe show, które każdego po-
trafi  wprawić w doskonały nastrój. 

Wstępem do spotkania z folkiem 
będzie pierwszy z dwóch występów 
Grupy Tanecznej „Incanto”, która 
eksperymentalnie połączy w chore-
ografi i taniec współczesny z folklo-
rem. Po raz drugi egzotyczne tan-
cerki pojawią się na scenie przed 
gwiazdą wieczoru – Dodą. Zanim to 
nastąpi, będziemy mogli doświad-
czyć muzyki folkowej, którą zaser-
wuje publiczności poznański zespół 
„Good Staff”, który – choć czerpie 
z wielu źródeł – podczas dopiew-
skiego „Święta Plonów” przedstawi 
swoją bardziej żywiołową stronę. 

Doda & Virgin
Gwiazdą „Gminnych Dożynek 

w Dopiewie” będzie Doda. Piosen-
karka pojawi się na scenie z zespo-
łem Virgin, pokaże więc publiczno-
ści swoje bardziej drapieżne oblicze. 
Doda, czyli Dorota Rabczewska 
– Stępień, to ikona polskiej popkul-
tury, jedna z najbardziej rozpozna-
walnych artystek w naszym kraju. 
Choć trudno w to uwierzyć, artystka 
działalność artystyczną rozpoczy-
nała dwie dekady temu. Jej koncerty 
to spektakle, na które, obok muzyki, 
składają się elementy wizualne: licz-
ne kostiumy, elementy scenografi i, 
multimedia i pirotechnika. Virgin 
nagrał z Dodą 4 albumy. Ma ona 
również na koncie 3 solowe krążki. 
Ostatni, zatytułowany po prostu 
„Dorota”, powstał z udziałem or-
kiestry symfonicznej. Na płycie zna-
lazły się ulubione piosenki jej zmar-
łej babci. Doda nie tylko potrafi  na 
sobie skupić uwagę show-biznesu 
nietuzinkowym zachowaniem czy 
wypowiedziami, ale i zaangażowa-
niem w akcje charytatywne, wspiera 
tych którym dzieje się krzywda i od-
słania swoje nowe, nieznane wcze-
śniej oblicza. Czy czymś zaskoczy 
publiczność w Dopiewie? Dowiedzą 
się ci, którzy wybiorą się na jej kon-
cert 8 września.

Przeboje na dokładkę
Tych, którzy nie będą mieli dość 

wrażeń, gmina Dopiewo zaprasza 
po koncercie gwiazdy na zabawę ta-
neczną. O jej oprawę muzyczną za-
dba formacja „Tupot Białych Mew”, 
wykonująca muzykę na żywo. Mło-
dzi artyści mają w repertuarze naj-
większe polskie i światowe przeboje.

Dopiewskie Dożynki z Dodą
Gwiazdą wieczoru podczas „Gminnych Dożynek” w Dopiewie będzie Doda i zespół Virgin, ale już 
wcześniej nie zabraknie okazji do wspólnej zabawy przy muzyce, tańcu i animacjach, które przygotowali 
organizatorzy
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Dożynki w Dopiewie 
łączą tradycję 
z rozrywką
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Gwiazdą będzie Doda z zespołem Virgin.

Ambasadorami dożynek są Małgorzata Maćkowska 
i Patryk Pawlicki. 

Grupa Taneczna Incanto połączy w choreografi i 
taniec współczesny z folklorem.

Skoczną naturę folku przybliży Good Staff.

Na miłe chwile z biesiadą śląską zaprosi Grupa Fest. 

Obrzęd dożynkowy przedstawi zespół „Marynia”.

Do tańca zagra i zaśpiewa Tupot Białych Mew.
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Świętowanie tradycyjnie rozpocz-
nie uroczysta msza święta polowa, 
następnie barwny korowód dożyn-
kowy przejdzie na teren muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego, gdzie odbę-
dzie się część ofi cjalna i artystyczna. 
Gwiazdą tegorocznego Święta Plo-
nów będzie Natalia Kukulska. 

Organizatorzy zapraszają całe 
rodziny, bo każdy znajdzie tu coś 
dla siebie. Będą wspaniałe atrak-
cje dla najmłodszych oraz ciekawe 
prezentacje i występy dla tych nieco 
starszych. Podczas dożynek będzie 
można skosztować smacznych po-
traw przygotowanych m.in. przez 
Panie z kół gospodyń wiejskich.

– Zapraszamy i  życzymy wszyst-
kim dużo dobrej zabawy. Spotkajmy 
się 7 września w Szreniawie – za-
chęcają organizatorzy. PP

7 września w Szreniawie odbędą się Dożynki Gminy Komorniki. 
Jak co roku na mieszkańców i gości czekać będzie wiele atrakcji

Natalia Kukulska 
gwiazdą Dożynek 
Gminy Komorniki

REKLAMA

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

Część zabytkowych atlasów ze zbio-
rów Biblioteki Raczyńskich odzy-
skała dawny blask. Wśród bezcen-
nych dzieł, które właśnie wróciły 
z konserwacji, jest m.in. pierwszy 
nowożytny atlas świata, zawierający 
dokładną mapę Polski.

Ze zbiorów kartografi cznych Bi-
blioteki Raczyńskich jej pracownicy 
wybrali najcenniejsze i jednocześnie 
najbardziej zagrożone zniszcze-
niem atlasy, pochodzące z XVI-XIX 
w. Zabytki zostały oddane do kon-
serwacji i digitalizacji – to efekt pro-
jektu, na który Biblioteka Raczyń-
skich otrzymała ponad 14 milionów 
złotych dofi nansowania z Unii Eu-

ropejskiej. Dzięki niemu nowe życie 
dostaną nie tylko cenne dzieła, ale 
także sam budynek biblioteki, który 
przejdzie gruntowną modernizację.

Prace prowadzone są na bieżąco, 
pięć zbiorów map właśnie wróciło 
z konserwacji. Jest wśród nich m.in. 
pierwszy nowożytny atlas świata wy-
dawany od 1570 roku, który zawiera 
pierwszą dokładną mapę Polski Wa-
cława Grodeckiego. Wszystkie dzie-
ła są bardzo atrakcyjne wizualnie 
i bogato ilustrowane – jak np. atlas 
pochodzący z początku XVIII wieku, 
w którym można znaleźć ręcznie ko-
lorowane mapy i dekoracyjne plany 
miast, twierdz oraz bitew. AW

Po raz kolejny na ulicy Wąskiej, tuż 
przy mosińskim rynku, spotkają się 
lokalni artyści z powiatu poznań-
skiego. Tegoroczne święto zaplano-
wano na 15 sierpnia. 

Jak zapowiadają organizatorzy, 
choć najwięcej uczestników wywo-
dzi się z gminy Mosina, to z pew-

nością nie zabraknie przedstawi-
cieli niemal wszystkich pozostałych 
gmin powiatu. Każdy prezentować 
będzie swoje niezwykłe pasje. Wie-
czorem na scenie zaprezentują się 
Brodacze live act oraz O.S.T.R. Bę-
dzie się zatem działo… 
Red

Bezcenne dzieła 
wróciły do biblioteki

Na Wąskiej będzie 
szeroko…
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PROMOCJA

Dzięki zastosowanej technologii 
znacznie poprawi się tu komfort 
podróżowania, a przejazdy będą 
generowały mniejszą emisję hałasu 
i drgań. Tramwaje powinny wrócić 
na ul. Żegrze i Chartowo już we 
wrześniu. 

– Zbliża się termin próbnych 
przejazdów tramwajów po wyre-
montowanej trasie. Zaplanowali-
śmy, że odbędą się one w sierpniu. 
Oceniając zaawansowanie robót 
można stwierdzić, że ten termin nie 
jest zagrożony – informuje Justyna 
Litka, prezes zarządu spółki Po-
znańskie Inwestycje Miejskie. 

Zasadnicze roboty budowlane 
najwcześniej zakończyły się na ron-
dzie Żegrze, gdzie teraz trwają pra-
ce związane z zielenią i montażem 
małej architektury, czyli wiat i wy-
posażenia przystanków. 

Na pozostałym odcinku prze-
budowywanej trasy tramwajowej 
zakończono przebudowę wszyst-
kich skrzyżowań. Dobiegają końca 
prace związane z infrastrukturą 
podziemną – m.in. z instalacjami 
energetycznymi oraz zasilaniem 
monitoringu miejskiego, a także 
układanie nowego torowiska i jego 
zabudowa. W zależności od lokali-

zacji stosowane są do tego płyty be-
tonowe, kruszywo bądź tzw. zielone 
torowisko.

Gotowe są już perony przystan-
kowe na os. Czecha. Będzie to zin-
tegrowany przystanek tramwajowo-
autobusowy, na którym przesiadki 
będą dokonywane „drzwi w drzwi”. 
Trwa budowa peronów przystanko-
wych Żegrze I, II, III. Do odtworze-
nia, po przeprowadzonych wyko-
pach, zostały jeszcze tereny zielone.

Odtworzenie zieleni i położenie 
trawników to prace, które pozostają 
do zrobienia również na skrzyżowa-
niach ul. Chartowo i Wiatracznej 
oraz Żegrze i Bobrzańskiej. W tym 
miejscu zakończono już układanie 

nawierzchni bitumicznych, na nie-
długo gotowe będą chodniki i sy-
gnalizacja świetlna. 

Na skrzyżowaniu ul. Żegrze, Kur-
landzkiej i Infl anckiej gotowy jest 
już przejazd tramwajowy i trwa wy-
miana krawężników. 

31 lipca Zakład Robót Drogowych 
na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich 
rozpoczął w tym miejscu remont 
nawierzchni jezdni, który potrwa 
do połowy sierpnia. Dla zminimali-
zowania utrudnień naprawa skrzy-
żowania będzie wykonywany etapa-
mi, w związku z czym nastąpi kilka 
zmian czasowej organizacji ruchu.

Remont ten jest skoordynowa-
ny z inwestycją na Górnym Tarasie 
Rataj, prowadzoną na odcinku od 
ronda Żegrze do os. Lecha przez 

Poznańskie Inwestycje Miejskie. 
Jest on kolejnym przykładem koor-
dynacji działań różnych jednostek 
miejskich, dzięki której utrudnienia 
w mieście trwają krócej. 

Przebudowa odcinka od os. Le-
cha do ronda Żegrze prowadzona 
jest w ramach zadania „Przebudo-
wa trasy tramwajowej: Kórnicka 
– os. Lecha – rondo Żegrze wraz 
z budową odcinka od ronda Żegrze 
do ul. Unii Lubelskiej”, dofi nanso-
wanego ze środków UE. PIM

Bliżej końca przebudowy GTR
Przebudowa odcinka trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj zbliża się do końca
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Tramwaje wrócą na 
ul. Żegrze i Charto-
wo we wrześniu

Na skrzyżowaniu ulic Żegrze, Kur-
landzkiej i Infl anckiej w Poznaniu 
poprawi się nawierzchnia. Prace 
potrwają do 6 września i odbywać 
się będą etapami.

Trwają prace związane z przebu-
dową torowiska na Górnym Tarasie 
Rataj, o czym piszemy obok. Korzy-
stając z tego, że nie kursują jeszcze 
tamtędy tramwaje, ZDM wymieni 
nawierzchnię jezdni.

By remont był jak najmniej od-
czuwalny przez kierowców, rowe-
rzystów i pieszych będzie on pro-
wadzony etapami. Przez cały czas 
zapewniona będzie przejezdność 
przez skrzyżowanie, a autobusy li-
nii nr 152, 165, 174, 184, 238, 245 
oraz T1 będą kursować bez zmian.

Pierwszy etap – od 31 lipca do 3 
sierpnia – prowadzony będzie na ul. 
Infl anckiej, na jezdni prowadzącej 
do skrzyżowania z ulicą Żegrze oraz 
na pasie jezdni ulicy Żegrze, prowa-
dzącym w kierunku ronda Żegrze. 

Remont skoordynowany jest z in-
westycją na Górnym Tarasie Rataj 
prowadzonym na odcinku od ronda 
Żegrze do os. Lecha przez Zarząd 
Transportu Miejskiego i Poznańskie 
Inwestycje Miejskie. ZDM

Remont 
skrzyżowania 
na Żegrzu 
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Uroczystości dożynkowe rozpoczną 
się o godz. 15 mszą św. na placu za 
świetlicą wiejską. Scena ustawiona 
będzie na boisku sportowym. Wy-
stępy sceniczne poprzedzi korowód 
dożynkowy. 

Program imprezy: 15:00 – Po-
lowa Msza Święta – świetlica 
wiejska, 15:50 – Korowód wpro-
wadzający wieńce dożynkowe, 
16:00 – Obrzęd dożynkowy i kon-
cert zespołu Poligrodzianie, 17:10 
– Zespół Regionalny OLSZYNA, 
18:00 – Camasutra, 19:00 – Jan 
Zieliński – Daj mi tę noc…, 20:00 
– Sekcja Tańca Ośrodka Kultury, 
20:30 – Francesco Napoli, 21:30 – 
Zabawa taneczna: DJ Thomas, DJ 
Kończak.

Na uczestników Dożynek Gmin-
nych w Zalesewie będzie czekał 
darmowy poczęstunek grochówką. 
Dla najmłodszych powstanie dmu-
chany plac zabaw. Wśród dodatko-
wych atrakcji będą również stoiska 
wyrobów regionalnych LGD „Trakt 
Piastów”, strzelnica Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Swarzędzu 
oraz SZPOT Miasteczko Samocho-
dowe. OK

Tegoroczne Dożynki Gminy Swarzędz odbędą się 24 sierpnia 
w Zalasewie. Muzyczną gwiazdą będzie Francesco Napoli 

Dożynki w Zalasewie
Rozstrzygnięto konkurs na opra-
cowanie jego koncepcji architek-
toniczno-urbanistycznej Muzeum 
Powstania Wielkopolskiego. Zwy-
cięski, nowoczesny budynek wpa-
sowany w otoczenie zaprojektowała 
warszawska pracownia WXCA. Jej 
koncepcja nowego budynku Mu-
zeum Powstania Wielkopolskiego 
pokonała prace rywali i zwyciężyła 
w konkursie, do którego zgłosiły się 
53 fi rmy z Polski i zagranicy. 

– Nagrodę przyznano za najwyż-
sze spośród ocenianych prac walory 
architektoniczne: funkcjonalne, użyt-
kowe i estetyczne obiektu muzeum – 
podkreślał prof. Bolesław Stelmach, 
przewodniczący sądu konkurso-
wego. – Fundamentem zwycięstwa 

Powstańców Wielkopolskich było 
poczucie wspólnoty, to „narodowa 
tożsamość, u podstaw której leży 
współpraca, integracja i systema-
tyczne budowanie więzi.” Autorzy 
zwycięskiej pracy niezwykle trafnie 
odczytali i zinterpretowali „Idiom 
Wielkopolski” w kontekście lokal-
nym, ale i w wymiarze uniwersalnym. 
Na podkreślenie zasługuje unikalne 
wpisanie kubatury budynku w nie-
zwykle ważny dla tożsamości Pozna-
nia fragment miasta. Nagrodzony 
projekt z największą troską i umie-
jętnością zachowuje istniejący park 
z dominantą kościoła św. Wojciecha. 

Nowe Muzeum Powstania Wiel-
kopolskiego ma kosztować 150 mln 
zł i zostać otwarte w 2024 roku. AW

Nowe Muzeum 
Powstania Wlkp.
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Celem zmian jest nie tylko polep-
szenie warunków jazdy, lecz także 
komfortu życia mieszkańców Stare-
go Miasta i Jeżyc. Łatwiejszy będzie 
przejazd na trasie Łazarz – Wino-
grady, zmniejszy się ryzyko powsta-
nia zatorów na ulicach, poprawi się 
także jakość powietrza w śródmie-
ściu.

– Prace przy rondzie Kaponiera 
wynikają z dynamicznych zmian 
struktury ruchu w całym mieście. 
Mają one też ułatwić i poprawić 
przepustowość dla transportu pu-
blicznego, a także dostosować ruch 
do obecnej sytuacji – zaznacza 
Krzysztof Olejniczak, dyrektor Za-
rządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 

Zmiany związane są m.in. z pro-
jektowaną przebudową ul. Św. Mar-
cin, na odcinku od mostu Uniwersy-
teckiego do al. Niepodległości wraz 
ze skrzyżowaniem al. Niepodległo-
ści i ul. Towarową, oraz wyznacze-
niem dwukierunkowej drogi rowe-
rowej w ul. Zwierzynieckiej łączącej 
Jeżyce z Centrum – na odcinku od 
ronda Kaponiera do ul. Mickiewi-
cza.

Zmiany dla rowerzystów
Wprowadzanie zmian podzielono 

na etapy. W pierwszym, w sierpniu 
2019 roku, przesunięty zostanie 
pas rowerowy znajdujący się na 
wjeździe na rondo Kaponiera od 
strony ul. Św. Marcin. Rowerem 
będzie można przejechać w stronę 
ul. Zwierzynieckiej po istniejącej 
drodze rowerowej znajdującej się 
wzdłuż chodnika, po północnej stro-
nie mostu Uniwersyteckiego. Z ko-
lei wewnętrzny pas jezdni zostanie 
przeznaczony dla samochodów.

Dojeżdżając samochodem od 
strony ul. Św. Marcin do Ronda 
Kaponiera, kierowcy będą mieli 
do dyspozycji dwa pasy do skrętu 
w lewo przez rondo, jeden do jazdy 
na wprost i jeden do skrętu w pra-
wo. Usprawni to ruch wyjeżdżają-
cych z centrum, którzy obecnie stoją 
w zatorze od pl. Mickiewicza i w ten 
sposób generują zwiększoną emisję 
spalin. 

Przesunięty zostanie pas rowe-
rowy znajdujący się na wjeździe na 
rondo Kaponiera od strony ul. Św. 
Marcin. Jednośladem będzie moż-
na przejechać na wprost w stronę 
ul. Zwierzynieckiej po istniejącej 
drodze rowerowej znajdującej się 
wzdłuż chodnika, po północnej 
stronie mostu Uniwersyteckiego. 
W tym celu trzeba będzie wjechać 
rowerem do śluzy rowerowej.

– Rondo Kaponiera jest jednym 
z najważniejszych rowerowych 
skrzyżowań w mieście. To tu krzy-
żują się główne trasy. Kaponiera dla 
rowerzystów jest bramą wjazdową 
do centrum. Od dłuższego czasu 
zabiegaliśmy o poprawę warunków 
na rondzie. Te tymczasowe zmiany 
pogorszą nieco przejazd rowerem 
przez rondo Kaponiera po jego pół-
nocnej stronie. Natomiast zmiany 
docelowe, których wprowadzanie 
rozpocznie się w 2020 roku, zde-
cydowanie polepszą infrastrukturę 
rowerową w tym miejscu – mówi 
Andrzej Janowski ze Stowarzysze-
nia Rowerowy Poznań. 

Docelowo w tym miejscu powsta-
nie dwukierunkowa droga zamiast 
obecnego jednokierunkowego pasa 
rowerowego. Jest to jedno z wycze-
kiwanych przez rowerzystów roz-
wiązań, którego projektowanie 
rozpocznie się w sierpniu tego roku, 
a budowa w przyszłym. Docelowa 
trasa w obu kierunkach na tej części 
ronda pozwoli znacznie wygodniej 
i szybciej podróżować jednośladami 
pomiędzy Jeżycami a centrum.

W układzie komunikacyjnym 
ronda Kaponiera zachowany zosta-
nie pas rowerowy od ul. Zeylanda 
w kierunku centrum, którego zna-
czenie w najbliższym czasie wzro-
śnie w związku z budową drogi ro-
werowej na ul. Grunwaldzkiej.

Sprawniej po pierwszej 
ramie komunikacyjnej
W celu sprawniejszego omijania 

centrum, również w sierpniu, wpro-
wadzona będzie kolejna zmiana na 
Kaponierze. Ułatwi ona przejazd 
z południowych do północnych 

osiedli miasta. poprzez zmianę or-
ganizacji ruchu na jezdni ul. F.D. 
Roosevelta, od strony mostu Dwor-
cowego.

Lewy skrajny pas będzie przezna-
czony do skrętu w lewo, dwa kolej-
ne do jazdy na wprost, a prawy dla 
jadących w stronę ul. Św. Marcin. 
Ma to na celu ograniczenie wjazdu 
aut w stronę centrum. Nie będzie 
wówczas dochodziło do blokowa-
nia jednego z pasów ruchu, którym 
obecnie można jechać w kierunku 
północnym. 

Dzięki temu poprawi się przejazd 
i więcej kierowców zamiast śród-
miejskimi lub jeżyckimi uliczkami, 
będzie miało możliwość sprawniej-
szego przejazdu ulicami I ramy ko-
munikacyjnej, w tym ul. Roosevelta. 
Zmniejszy się liczba samochodów 
jadących pomiędzy kamienicami, 
a tym samym ilość spalin wśród 
zwartej zabudowy.

Kolejne etapy, drugi i trzeci, będą 
wprowadzane już w przyszłym roku, 

gdy rozpocznie się przebudowa 
skrzyżowania ul. Św. Marcin z al. 
Niepodległości oraz budowa dwu-
kierunkowej drogi rowerowej w ul. 
Zwierzynieckiej. Ostateczna forma 
zmiany organizacji ruchu na ron-
dzie Kaponiera uzyskana zostanie 
po zakończeniu obu inwestycji.

Tramwaje i autobusy też zyskają
Zmiany dotyczyć będą rów-

nież komunikacji publicznej. Dla 
tramwajów jadących od strony ul. 
Głogowskiej, ul. Grunwaldzkiej 
i skręcających w prawo w ul. Św. 
Marcin zamontowany zostanie 
dodatkowy sygnalizator. Pasaże-
rowie tramwajów linii nr 5 i 13 
sprawniej przejadą w kierunku ul. 
Św. Marcin, bo częściej otrzymają 
zielone światło.

Aby ograniczyć blokowanie toro-
wiska przez samochody, które nie 
mogą zjechać z ronda, zamontowa-
ne zostaną sygnalizatory kierunko-
we. Dla samochodów skręcających 

w lewo pojawią się one na wlotach na 
rondo od strony ul. Św. Marcin i z ul. 
Roosevelta. Pozwoli to na lepszą kon-
trolę liczby wjeżdżających pojazdów 
na rondo. Poprawi to bezpieczeń-
stwo ruchu i pozytywnie wpłynie na 
płynność ruchu. Na zmianie powinni 
zyskać również pasażerowie autobu-
sów linii nr 163 i 169, którzy szybciej 
przejadą przez rondo.

Docelowe rozwiązania
W przyszłym roku rozpocznie się 

przebudowa skrzyżowania ul. Św. 
Marcin z al. Niepodległości oraz 
budowa dwukierunkowej drogi ro-
werowej w ul. Zwierzynieckiej. Do-
celowy układ zostanie uzyskany po 
zakończeniu tych inwestycji.

Obecne zmiany będą wprowadza-
ne w sierpniu i zakończą się przed 
pierwszym września. Prace nie po-
winny utrudniać ruchu na rondzie. 

Wprowadzenie zmian było kon-
sultowane ze Stowarzyszeniem Ro-
werowy Poznań. ZDM, opr. RB 

Zmiany na rondzie Kaponiera
Na poznańskim rondzie Kaponiera wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Dzięki nim 
usprawniony zostanie ruch pojazdów transportu zbiorowego oraz przejazdy w relacji południe-północ 
Poznania. Łatwiej będzie można wyjechać z centrum. W przyszłym roku, rowerzyści zyskają 
dwukierunkową drogę pomiędzy Jeżycami a Starym Miastem

Zarząd Transportu Miejskiego 
w Poznaniu udostępnia już nie tylko 
rozkłady jazdy i informacje doty-
czące miejsc na parkingach buforo-
wych oraz typu „Parkuj i Jedź”. Od 
2 sierpnia umożliwia również po-
branie danych o rzeczywistym poło-
żeniu pojazdów komunikacji miej-
skiej. To element idei Smart City. 

– Inteligentne miasto z myślą 
o mieszkańcach zbiera, zarządza 
i udostępnia dane po to, aby każdy 
mógł z nich swobodnie korzystać. 

Odbiorcami są między innymi de-
weloperzy, którzy wykorzystując 
te dane tworzą serwisy i aplikacje, 
ułatwiające mieszkańcom codzien-
ne wybory, chociażby dotyczące 
środka transportu – mówi Michał 
Łakomski, pełnomocnik Prezyden-
ta Miasta Poznania ds. Smart City. 
– W ten sposób deweloperzy aplika-
cji stają się pośrednikami informacji 
między miastem a mieszkańcami, 
tworząc alternatywne źródła wie-
dzy. Tak się dzieje na całym świecie 

– dzięki otwartym danym powstaje 
coraz więcej nowoczesnych usług. 

Zasada jest prosta – do otwartych 
danych dostęp ma każdy i może 
z nich korzystać bezpłatnie, nawet 
wówczas, gdy tworzy komercyjne 
przedsięwzięcia. 

– Wszystkie pomysły, które owo-
cują stworzeniem przydatnych dla 
mieszkańców narzędzi, są niezwy-
kle cenne – dodaje Jan Gosiewski, 
dyrektor ZTM w Poznaniu. – Po 
naszej stronie jest udostępnienie 

otwartych danych, a poprzez to in-
spirowanie deweloperów aplikacji 
i umożliwienie im dalszego wyko-
rzystania pozyskanych informacji. 

Od początku ubiegłego roku na 
www.ztm.poznan.pl istnieje zakład-
ka „Dla deweloperów”, na której 
zamieszczane są pliki zawierające 
rozkłady jazdy oraz dane dotyczące 
zajętości parkingów buforowych. 
Od piątku udostępnione są tam tak-
że materiały z lokalizacjami pojaz-
dów realizujących usługi na rzecz 

ZTM. Dzięki najnowszym danym 
deweloperzy aplikacji będą mogli 
np. stworzyć narzędzie pozwalające 
na podgląd aktualnej pozycji tram-
wajów i autobusów.

– Otwieramy dane, aby ułatwić 
funkcjonowanie w mieście i dać moż-
liwość współdecydowania o sposobie 
wykorzystania materiałów będących 
w posiadaniu miasta. Cieszę się, że sa-
morząd, wspólnie z partnerami bizne-
sowymi, tworzy nowoczesne miasto – 
dopowiada Daniel Wawrzyniak. ZTM 

ZTM udostępnia dane lokalizacji pojazdów
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24 sierpnia w Lusowie usłyszymy 
też m.in. jazzującą brazylijską grupę 
The Hammond Grooves, energe-
tycznego bluesa poznańskiej grupy 
Two Timer i laureata tegoroczne-
go Fryderyka w kategorii „blues / 
country” – Roberta Cichego. Nie 
zabraknie konkursu oraz występów 
laureatek z ubiegłego roku – Roxany 
Tutaj z zespołem Good Omen i Aga-
ty Karczewskiej. A przecież BLuso-
wo to nie tylko koncerty! Patronat 
od pierwszej edycji sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”.

Bluesowe dźwięki zabrzmią po 
raz pierwszy o godz. 15. To wtedy 
przy małej scenie warsztaty tańca 
bluesowego rozpocznie Hanna Pau-
louskaya. Tanecznym krokiem wpro-
wadzi ona publiczność w imprezowy 
nastrój, który przyda się podczas śle-
dzenia koncertów fi nalistów konkur-
su BLusowo 2019. Na małej scenie 
zaprezentują się 4 zespoły, a oceniać 
je będzie jury pod przewodnictwem 
cenionego dziennikarza muzycznego 
i znawcy bluesa – Ryszarda Glogera. 
Od godz. 15 aż do 18 przy małej sce-
nie działać będzie też Dziecięca Strefa 
Artystyczna, czyli pełne atrakcji sto-
isko dla najmłodszych i ich rodziców.

Tradycją festiwalu BLusowo są 
występy laureatów konkursu z po-
przednich edycji. Po raz pierwszy jed-
nak zagra ich aż dwójka. Wszystko 
dlatego, że rok temu konkurs wygra-
ły ex aequo niezwykle zdolne i trudne 
do porównania artystki. Ich występy 
rozpoczną program sceny głównej.

Roxana Tutaj & Good Omen 
oprócz Grand Prix lusowskiego 
festiwalu ma w dorobku wydaną 
w ubiegłym roku EPkę, Nagrodę 
Publiczności Festiwalu Generacja 
2018 i tytuł „Debiut Roku” Blues 
Top Wielkopolski oraz zaproszenie 
na Rawę Blues. 

Agata Karczewska, druga z laure-
atek BLusowo 2018, jest natomiast 
jedną z najbardziej utalentowanych 
songwriterek w naszym kraju. Ob-
darzona charakterystycznym gło-
sem i pisząca emocjonalne piosenki 
artystka na koncie ma występy nie 
tylko na największych festiwalach 
(Pol’and’Rock, Jarocin, Spring Bre-
ak, Songwriter Łódź Festiwal czy 
Live at Heart w Szwecji), ale i wy-
stępy w kilku krajach europejskich. 
Za brzmienie jej debiutanckiej płyty, 
która ukazała się w marcu, odpo-
wiada jeden z najbardziej cenionych 
producentów – Marcin Bors. Choć 
Grand Prix zdobywała w pojedynkę, 
w tym roku w Lusowie zagra z ze-
społem.

Kolejnym wykonawcą będzie 
laureat Fryderyka 2019 w kategorii 
blues/country – Robert Cichy. Ten 
gitarzysta, wokalista, kompozytor 
i producent swoją płytę „Smack” 
nagrał po latach współpracy z takim 
artystami jak Ania Dąbrowska, Ania 
Rusowicz, Urszula Dudziak, Michał 
Urbaniak, Piotr Zioła czy Smolik.

Mocnego, bluesowego uderzenia 
spodziewać się można po koncercie 
grupy Two Timer. Poznaniacy, któ-

rzy bluesa na najwyższym poziomie 
grają od niemal dekady, w Lusowie 
wystąpią  dopiero po raz pierwszy. 
Ich muzyka zabrzmiała już na festi-
walach w USA, Kanadzie, Francji, 
Niemczech i najważniejszych krajo-
wych imprezach bluesowych oraz na 
Pol’and’Rock Festival.

Artystów, którzy zakończą wystę-
py na dużej scenie fanom muzyki 
przedstawiać nie trzeba. Wojtek 
Mazolewski i John Porter mają w do-
robku wiele znakomitych i niejedno-
rodnych muzycznie płyt. Połączenie 
ich talentów musiało zaowocować 
czymś niezwykłym. Taka jest właśnie 
płyta „Philosophia”, której wspól-

nym mianownikiem jest bluesowa 
harmonia, lecz słychać na niej całe 
spektrum muzycznych brzmień: od 
jazzu po punk, od ballad po moc-
nego rocka. Publiczność festiwalu 
BLusowo będzie jedną z pierwszych, 
która będzie mogła posłuchać tego 
niezwykłego materiału na żywo.

Po tym koncercie BLusowo po-
wróci na małą scenę, gdzie usłyszy-
my Brazylijczyków z The Hammond 
Grooves. To porywające trio, bazując 
na niepowtarzalnym brzmieniu or-
ganów Hammonda, gitarze i perku-
sji tworzy własny muzyczny świat, 
w którym łączą się  wpływy bluesa, 
jazzu, muzyki brazylijskiej i rocka.

Blues zabrzmi w Lusowie nawet 
po ostatnim koncercie. Gatunek ten 
i jego odmiany takie jak jump blues 
i rhytm’n’blues odtwarzane i mikso-
wane z płyt winylowych zaprezentuje 
DJ Boogie. Jego występ, jak i wszyst-
kie pozostałe udowodnią, że blues 
niejedno ma imię.

Aby się o tym przekonać wystar-
czy pojawić się w Lusowie w sobotę, 
24 sierpnia. Wstęp wolny.

Blues niejedno ma imię
Występ duetu Mazolewski / Porter, odpowiedzialnego za najgorętszą płytę 

ostatnich tygodni, będzie jedną z największych atrakcji 9. edycji festiwalu BLusowo 
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 NASZ PATRONAT

Trzy śpiewaczki operowe, z któ-
rych każda ma w swoim dorobku 
artystycznym znaczące sukcesy, za-
równo na scenach polskich, jak i za-
granicznych. Wspólnie postanowiły 
wykorzystać własny talent, praco-
witość oraz umiejętności i połączyć 
je w niezwykły, muzyczny koktajl 
– urody, wspólnej pasji i harmonii. 
Wystąpiły już na wielu polskich sce-
nach podczas różnych festiwali mu-
zycznych, a także na deskach estrad 
i teatrów operowych m.in.: Teatru 
Wielkiego w Poznaniu, w Operze 
Bałtyckiej w Gdańsku, Filharmo-
nii Baltica w Słupsku, Filharmonii 
Częstochowskiej, Europejskim 
Centrum Muzyki Krzysztofa Pende-
reckiego, Płockiej Orkiestry Symfo-
nicznej, Krynickiej Orkiestry Zdro-
jowej i wielu innych.

Mowa o zespole Sopranissimo, 
czyli: Agnieszka Adamczak, Joan-
na Horodko i Agnieszka Sokolnic-
ka, którym muzycznie towarzyszyć 
będzie zespół instrumentalny pod 
kierownictwem Dariusza Tar-
czewskiego. Warto wspomnieć, 
że w październiku 2018 r. artystki 
zostały uhonorowane statuetką Su-
per Wiktoria w kategorii „Odkrycie 
Muzyczne Roku”.

Dotychczasowe koncerty zespo-
łu Sopranissimo uwieńczone były 
owacjami na stojąco. Mamy nadzie-
ję, że podobnie będzie w Pałacu Jan-
kowice (gm. Tarnowo Podgórne). 

To wszystko podczas otwartego 

koncertu plenerowego, na którym 
usłyszmy największe przeboje mu-
sicalowo – operetkowe. 10 sierpnia 
o godzinie 18.00 zapraszamy do Pa-
łacu Jankowice. Wstęp wolny.
Tomasz Łozowicki

Sopranissimo w Jankowicach

Zarina Zaradna, 8-letnia miesz-
kanka Przeźmierowa (gm. Tar-
nowo Podgórne), jako jedyna re-
prezentantka Polski uczestniczyła 
w IV Międzynarodowym Konkur-
sie Młodych Harfi stów im. M. A. 
Rubina – słynnego i zasłużonego 
rosyjskiego pedagoga, nauczyciela 
harfy.

Harfi stki występowały w auli kon-
certowej Szkoły Muzycznej znajdu-
jącej się w ścisłym centrum Moskwy, 
ok. 500 metrów od murów Kremla. 

Zarina Zaradna w eliminacjach 
zagrała 3 utwory, a jej grę oceniało 
międzynarodowe jury konkursu, 
któremu przewodniczyła Rosjanka 
Milda Agazarian. Harfi stka z Prze-
źmierowa przeszła do fi nału, pod-
czas którego przed moskiewską 
publicznością zagrała kolejne trzy 
utwory. Ostatecznie Zarina zajęła 4 
miejsce – gratulujemy tego ogrom-
nego sukcesu!

Zarina Zaradna występuje od 
dwóch lat, m.in. na festiwalu mu-
zycznym dla dzieci w Pałacu Jan-
kowice (gm. Tarnowo Podgórne), 
a także w Akademii Muzycznej 
w Poznaniu podczas Poznańskiej 

Jesieni Harfowej. Nagrania jej wy-
stępów są dostępne na kanale You 
Tube (po wpisaniu „Zarina Zarad-
na”). ARz

Harfi stka z Przeźmierowa 
w Moskwie!

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl



NR 163 / 5 SIERPNIA 2019

14

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

informuje, że na stronie internetowej gminy Stęszew został umieszczony, wykaz 

nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w Sapowicach, przy ul. 

Bukowskiej 81B, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym – na 

wniosek, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 107 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 

25.07.2019r. 

Zarządzenia umieszczone zostały 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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
o przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości położonej w Stęszewie przy ul. Żeglarskiej

Dane dotyczące nieruchomości:

Poz.
Nr 

działki

Powierz-

chnia
Nr K.W. Położenie

Cena 
wywoławcza

netto
Wadium Postąpienie

1 2161 0,3006 ha

PO1S/
0004

3290/8

Stęszew, 
ul. Żeglarska 

265.000,00zł 26.500,00zł 2.650,00zł

2 2162 0.3006 ha 265.000,00zł  26.500,00zł 2.650,00zł

3 2163 0.3007 ha 256.600,00zł 25.700,00zł 2.600,00zł 

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 29 sierpnia 

2019r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 

11 – w sali sesyjnej, pok. 23.

Przetarg na każdą pozycję przetargową odbędzie się oddzielnie.

W mpzp jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego Stęszew www.steszew.pl . Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie 

Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 pokój nr 16, tel. 618-197-149, mail: geodeta@steszew.pl 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

informuje, że na stronie internetowej gminy Stęszew został umieszczony, wykaz 

nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w m. Trzebaw, przeznaczonej do 

wydzierżawienia – bezprzetargowo – na wniosek, stanowiący załącznik do Zarządzenia 

nr 93 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21.06.2019r. 

Zarządzenia umieszczone zostały 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.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że dnia 9 sierpnia 2019 r.9 sierpnia 2019 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 
dni, wywieszony zostanie, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, oraz na stronie internetowej Gminy, wykaz nieruchomości 

gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 89-59-289.

Reprezentacja klubu UKS JUDO-
KANO Lusówko (gm. Tarnowo 
Podgórne) w składzie Amelia Janek, 
Adrianna Łakoma, Dawid Gawałek 
oraz Ignacy Klause udała się pod 
kierownictwem trenera Wojciecha 
Tomczaka na XV Międzynarodowy 
Turniej Judo w Gorzowie Wielko-
polskim. W imprezie brało udział 
około 250 zawodników w całej Pol-
ski oraz ekipy z Ukrainy i Niemiec. 
Walki toczyły się zarówno w par-
terze jak i pozycji stojącej. Amelia 
Janek swój pierwszy bój stoczyła 

w pozycji stojącej, przez piękny rzut 
na tai otoshi i przejście do trzyma-
nia zakończyła walkę przed czasem. 
Dawid Gawałek toczył mocne poje-
dynki w parterze, a o zwycięstwie 
miała zadecydować waga zawodni-
ków. Dawid okazał się być najlżejszy 
z czołówki i to na jego szyi znalazł 
się złoty medal. Spośród naszej 
fantastycznej czwórki ducha walki 
pokazali również Adrianna Łakoma 
i Ignacy Klause, którzy stoczyli po 
dwie walki w parterze. 
Wojciech Tomczak

Sukcesy judoków 

REKLAMA

25 sierpnia chętni będą mogli po-
dziwiać folklor różnych krajów, ich 
muzykę ludową, taniec i śpiew oraz 
niezwykle barwne tradycyjne stroje 
ludowe w ramach jubileuszowego 
XX Powiatowego Przeglądu Ze-
społów Folklorystycznych w Luso-
wie.

Jak wspomina przewodnicząca 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
Krystyna Semba, wszystko zaczęło 
się od konkursu „Moja wieś aktyw-
na”, w którym grupa mieszkań-
ców Lusowa wzięła udział po raz 
pierwszy w 1996 roku i go wygrała. 
Przygotowane scenki rodzajowe, 
prezentujące zwyczaje ludowe oraz 
tradycyjne tańce i śpiewy, zostały 
nagrodzone najwyższym laurem 
także w kolejnym roku. Konkurs 
ten stał się równocześnie zaląż-
kiem powstania Zespołu Pieśni 
i Tańca „Lusowiacy”, nad którego 
rozwojem K. Semba czuwała przez 
wiele lat. I to właśnie ona, wraz 

z Kordianem Kucharskim, prze-
konali ówczesne władze powiatu 
poznańskiego do swojego pomysłu 
stworzenia Powiatowego Przeglą-
du Zespołów Folklorystycznych 
w Lusowie, 

XX PPZF rozpocznie się o godz. 
13 na placu „U księdza za płotem” 
w Lusowie i będzie jak zwykle zna-
komitą okazją, by podziwiać różno-
rodność zwyczajów i tradycji całego 
świata. Dzięki współpracy GOK 
„SEZAM” z Towarzystwem Poligro-
dzianie, Lusowo odwiedzą zespoły 
biorące udział w Festiwalu Sztuki 
Ludowej, a prezentujące obyczaje, 
takich krajów, jak Bośnia i Hercego-
wina, Kolumbia, Węgry, Rumunia, 
Słowacja, Holandia, Serbia.

Nie zabraknie, oczywiście, go-
spodarzy – Zespołu Pieśni i Tańca 
„Lusowiacy”, który w ciągu ostat-
nich 20 lat wyrósł z amatorskiej 
grupy fanów folkloru na pełen pro-
fesjonalizmu zespół artystyczny, 

promujący polską kulturę ludową 
na świecie i będący wizytówką gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Obok nich 
zobaczyć będzie można zespoły 
z naszych okolic: Zespół Pieśni 
i Tańca Chludowanie (wraz z zespo-
łem – niespodzianką z zagranicy), 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kór-
nickiej – Władysie, Zespół Folklo-
rystyczny Goślinianie, i działający 
również w naszej gminie Zespół 
Pieśni i Tańca Ludowego Modraki. 

Na zakończenie Przeglądu wystą-
pi zespół DAGADANA – grupa ła-
miąca granice pomiędzy narodami, 
pomiędzy sceną a publiką i pomię-
dzy różnymi stylami muzycznymi 
(na przykład jazzem i muzyką elek-
troniczną), będąca jednocześnie 
ambasadorem słowiańskiej kultury, 
zarówno jej polskiej, jak i ukraiń-
skiej części, na całym świecie. 

Zapraszamy 25 sierpnia do Luso-
wa. Wstęp wolny!
Anna Kamińska-Skrzypczak

Jubileusz przeglądu 
folkloru w Lusowie
Najpierw Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne, a po nich 
Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych, który 
uświetnią występy znakomitych zespołów ludowych oraz grupa 
DAGADANA 
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Nie zabraknie 
Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy”.

Gmina Dopiewo zaprasza do udzia-
łu w  bezpłatnych szkoleniach re-
alizowanych w  ramach projektu 
grantowego „Podniesienie kom-
petencji cyfrowych mieszkańców 
województw: wielkopolskiego i  za-
chodniopomorskiego”, na które po-
zyskała dofi nansowanie.

Dla kogo?
W szkoleniu mogą wziąć udział 

osoby, które ukończyły 25 rok  ży-
cia, mieszkają na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego, które nie 
uczestniczyły wcześniej w  szkoleniu 
w  ramach projektu „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkań-
ców województw: wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego”.

Czego się można nauczyć?
Przeprowadzone zostaną szko-

lenia z   7 modułów: „Rodzic w  in-
ternecie”: „Mój biznes w  sieci”, 
„Moje fi nanse i transakcje w sieci”, 
„Działam w sieciach społecznościo-
wych”, „Tworzę własną stronę inter-

netową”, „Rolnik w sieci” i „Kultura 
w sieci”.

Jak?
Zajęcia będą się odbywać do 

stycznia 2020 r. na terenie gminy 
Dopiewo. Zostaną przeprowadzo-
ne w wymiarze 16 godzin z każdego 
modułu (4 spotkania po 4 godzi-
ny lub 2 spotkania po 8 godzin). 
Będą odbywały się zarówno w  dni 
powszednie, jak i  w  weekendy. 
Liczba szkoleń z  danego modułu 
będzie zależała od zadeklarowane-
go zainteresowania zgłaszających 
się osób. Każdy chętny może wziąć 
udział tylko w  jednym  szkoleniu. 
Miejscem zajęć będzie  Urząd Gmi-
ny Dopiewo i Centrum Rehabilita-
cyjno – Kulturalne w Konarzewie.

Zadzwoń, napisz, zapisz się
O przyjęciu na szkolenie decyduje 

kolejność zgłoszeń. Warto się po-
spieszyć z decyzją o uczestnictwie, bo 
miejsc z każdym dniem ubywa. Nabór 
rozpoczął się10 czerwca. Szczegółowy 
harmonogram szkoleń zostanie usta-
lony na podstawie otrzymanych de-
klaracji przystąpienia do projektu. Do-
kumenty rekrutacyjne należy wysłać 
pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie 
Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, pok. 
nr 7. Informacje na temat szkoleń do-
stępne są na stronie: dopiewo.pl. Od-
powiedzi na pytania można uzyskać 
pod numerem telefonu: 61 89 063 73 
lub e-mailowo:  szkolenia@dopiewo.
pl. Regulamin i deklaracje w wersji pa-
pierowej dostępne są w siedzibie Urzę-
du Gminy Dopiewo. Izabela Kostyk

Bezpłatne szkolenia w Dopiewie

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014–2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 
działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

ROZMAITOŚCI
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Oprócz żużlowców ze stolicy Wiel-
kopolski do fazy play-off drugo-
ligowych zmagań awansowały 
ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz, OK 
Bedmet Kolejarz Opole oraz Wilki 
Krosno. System rozgrywek prze-
widuje kolejno półfi nały, w których 
pierwszy zespół rundy zasadniczej 
rywalizować będzie z czwartym, 
drugi zaś z trzecim. Zwycięzcy obu 
dwumeczów spotkają się w fi nale, 
którego stawką jest bezpośredni 
awans do Nice 1. Ligi Żużlowej. Na 
przegranego fi nałowej rywalizacji 
w barażach czekać będzie ostatni 
zespół wyższej klasy rozgrywkowej. 

Niedzielne spotkanie zakończyło 
pierwszy etap rywalizacji poznań-
skich „Skorpionów” o jak najlepsze 
miejsce w tegorocznych rozgryw-
kach. Dotychczasowe wyniki druży-
ny z Golęcina pozwalają ze sporym 
optymizmem patrzeć na to, co bę-
dzie dziać się już niebawem. 

Umiarkowanym optymizmem 
kieruje się prezes klubu, Arkadiusz 

Ładziński: – Na podsumowania 
przyjdzie jeszcze czas. Gdybym 
mógł jednak ocenić rundę zasadni-
czą w naszym wykonaniu to jestem 
bardzo zadowolony. Udowodnili-
śmy, że wizja składu, jaką obraliśmy 
przed sezonem wraz z Tomkiem Ba-
jerskim, jak najbardziej się spraw-

dziła. Podczas, gdy część zespołów 
poszła w kierunku ilości, my po-
stawiliśmy na jakość, co przyniosło 
wymierny rezultat. Trzeba jednak 
pamiętać, iż „prawdziwe ściga-
nie” rozpoczyna się dopiero teraz. 
W następnej fazie nie ma już miej-

sca nawet na najmniejszą słabość, 
co skwapliwie będą starali się wy-
korzystać nasi przeciwnicy. Szykują 
się zatem wielkie emocje!

Półfi nały zaplanowano na 18 i 25 
sierpnia (termin meczu w Pozna-
niu). Finałowy dwumecz przewi-
dziany jest 8 i 15 września, nato-
miast baraże zaplanowane zostały 
na 29 września i 6 października. 

Żużlowcy Power Duck Iveton PSŻ Poznań po niedzielnym meczu z OK Bedmet 
Kolejarzem Opole ofi cjalnie zameldowali się w czołowej czwórce 2. Ligi Żużlowej. Przed podopiecznymi 
Trenera Tomasza Bajerskiego walka o awans na wyższy szczebel rozgrywkowy

Power Duck Iveston PSŻ Poznań: 
przez play-off y do pierwszej ligi!
 NASZ PATRONAT

Michał 
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Półfi nały 2. Ligi 
Żużlowej zapla-
nowano na 18 i 25 
sierpnia (termin 
meczu w Poznaniu)

• Dla naszych Czytelników 
mamy tradycyjnie 10 biletów 
na mecz ligowy Power Duck 
Iveston PSŻ Poznań. Szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl.

Mamy bilety
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Z brązowym medalem z Europej-
skich Igrzysk Olimpijskich, które 
odbyły się w Mińsku, wróciła za-
wodniczka TFP Jedynka Kórnik 
Nikol Płosaj. Kórniczanka bezcenny 
medal zdobyła wraz z koleżankami 
(Katarzyna Pawłowska, Karolina 
Karasiewicz i Justyna Kaczkowska) 
w wyścigu drużynowym na torze. 
Pawłowska to wychowanka UKS 
Jedynka Kórnik, a rezerwową była 
kolejna zawodniczka TFP Jedynka 
Kórnik Karolina Lipiejko. Złoty me-
dal w tej konkurencji zdobyły repre-
zentantki Włoch, a srebrny Wielka 
Brytania. W wyścigu o brązowy me-
dal polski zespół zdecydowanie, bo 
aż o 5 sek. pokonał drużynę gospo-
darzy, ekipę Białorusi. Nikol starto-
wała jeszcze w wyścigu punktowym, 
w którym zajęła również bardzo do-
bre ósme miejsce. W Europejskich 
Igrzyskach Olimpijskich Kórnik 
miał jeszcze jednego reprezentan-
ta w osobie Patryka Rajkowskiego, 
który startował w swojej koronnej 
konkurencji w Keirinie. Niestety, 
tym razem popularnemu „Rajko-
wi” się nie powiodło, gdyż nie udało 
mu się przebrnąć eliminacji. Ze-
brane jednak w tak dużej imprezie 
doświadczenie powinno zaprocen-
tować w kwalifi kacjach do Igrzysk 
Olimpijskich w Pekinie 2020. 

W belgijskim Gent podczas mło-
dzieżowych mistrzostw Europy 
w kolarstwie torowym, zawodnicz-
ka TFP Jedynka Kórnik Zosia Picz 
zajęła w konkurencji Keirin ósme 
miejsce. Młodziutkiej kórniczance 
niewiele brakowało by awansowała 
do ścisłego fi nału, gdzie miałaby 
możliwość walczyć już o medale. 
Miejmy nadzieję jednak, że zebra-
ne doświadczenie zaprocentuje już 
w najbliższych mistrzostwach świa-
ta juniorów we Frankfurcie (14-18 
sierpnia). 

Ogromną niespodziankę spra-
wił weteran kolarskich szos, wy-
chowanek UKS Jedynka Kórnik 
Mateusz Taciak (obecnie grupa 
zawodowa Voster). Mieszkaniec 

Radzewa w swoim 22 kolarskim 
sezonie wywalczył swój dziewiąty 
medal szosowych mistrzostw Polski 
w seniorskim ściganiu. Cieszy on 
tym bardziej, że poprzednie osiem 
zdobywał w jeździe indywidualnej 
na czas i wyścigu górskim. Po ten 
ostatni sięgnął w wyścigu ze star-
tu wspólnego na dystansie 180 km 
podczas mistrzostw Polski rozegra-
nych w Ostródzie. Mistrzem kraju 
został Michał Paluta z grupy CCC, 
a srebrny medal wywalczył Paweł 
Cieślik – Wibatech. Warto również 
dodać, że niezwykle utytułowany 
Taciak ma w swojej kolekcji ponad 
40 medali z mistrzostw Polski ju-
niorów i młodzieżowych zdobytych 
na szosie i na torze oraz 9 medali 

seniorskich mistrzostw kraju na to-
rze. Na tych samych mistrzostwach 
w wyścigu seniorskim kobiet tuż 
za podium uplasowała się Monika 
Graczewska – TFP Jedynka Kórnik, 
która po emocjonującej końcówce 
zajęła 4 miejsce.

O wielkim nieszczęściu może mó-
wić Joanna Błaszczak. Zawodnicz-
ka UKS Jedynka Kórnik z wielkimi 
nadziejami pojechała na Ogólno-
polską Olimpiadę Młodzieży kolar-
stwie szosowym, która odbywała się 
w Strzelcach Krajeńskich. Asia wraz 
z trenerem Taciakiem nawet zre-
zygnowała z wyścigu na czas, żeby 
w jak najlepszej dyspozycji stanąć 
do wyścigu ze startu wspólnego. 
Przez cały wyścig (63 km) wszystko 
układało się pomyślnie i w momen-
cie gdy doszło do fi niszu z peletonu, 
kórniczanka na pierwszej pozycji 
z przewagą kilku metrów nad rywal-
kami wjechała w ostatni zakręt (120 
m przed metą). Niestety, w tym mo-
mencie poślizgnęło jej się przednie 
koło i…. nieszczęście gotowe. Finisz 
(ostatnie 300m) odbywał się na du-
żym, słabej jakości bruku, na któ-
rym znalazło się dodatkowo trochę 
piasku i marzenia jednej z najlep-
szych juniorek młodszych o tytule 
mistrza Polski trzeba odłożyć na 
później. Paweł Marciniak

Olimpijski sukces Nikol Płosaj
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Dekoracja Mistrzostw Polski – z prawej Mateusz Taciak.

Trzy wydarzenia zaplanowano na 14 
września na stadionie GKS w Tarno-
wie Podgórnym. Będzie mnóstwo 
atrakcji. Patronat sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”. 

Pierwsze z wydarzeń to II Zlot 
Food-Trucków GKS Tarnovia, czyli 
wielka kulinarna podróż dookoła 
świata. 

Drugą z propozycji jest bieg dla 
dzieci Tarnovia Run. Zawody zosta-
ną przeprowadzone na bieżni lekko-
atletycznej. Każdy pakiet startowy 
zawierać będzie voucher do partne-
rów (Jump Arena – Park Trampolin, 
Rodzinka Park Rozrywki, Tarnowskie 
Termy) , koszulkę i słodki przysmak. 

Trzecie z wydarzeń to test Coope-
ra, czyli próba wytrzymałościowa 
opracowana przez amerykańskiego 
lekarza Kennetha H. Coopera na 
potrzeby armii USA w 1968 roku, 
polegająca na 12-minutowym nie-
przerwanym biegu. Obecnie test 
jest szeroko stosowany do badania 
wytrzymałości przede wszystkim 
sportowców. Dokładna ocena wy-
trzymałości odczytywana jest ze 
specjalnych tabel: https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Test_Coopera. Red

Atrakcje 
GKS Tarnovia

 NASZ PATRONAT

NASZGLOSPOZNANSKI.PL LL I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...
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