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Rumpuć z FEELingiem Rumpuć z FEELingiem STR. 8
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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!

Doda w DopiewieDoda w Dopiewie

Tańce i przyśpiewki ludowe, bezpłatne dmuchańce, biesiada śląska, muzyka Tańce i przyśpiewki ludowe, bezpłatne dmuchańce, biesiada śląska, muzyka 
taneczna na żywo i koncert gwiazdy — Dody z zespołem Virgin — to tylko niektóre taneczna na żywo i koncert gwiazdy — Dody z zespołem Virgin — to tylko niektóre 
atrakcje Gminnych Dożynek w Dopiewie, które odbędą się 8 września.atrakcje Gminnych Dożynek w Dopiewie, które odbędą się 8 września.  STR. 9
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HAVET Hotel Resort & Spa ***** | ul. Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno | +48 94 711 36 50 |havethotel.pl

AKTYWNY

WYPOCZYNEK
NAD

MORZEM

już od 162 zł /os /doba

nocleg ze śniadaniem
nielimitowany dostęp
do strefy wodno-termalnej oraz fitness

już od 230 zł /os /doba

nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją
nielimitowany dostęp
do strefy wodno-termalnej oraz fitness
2x voucher na 3 godz. rowerem gratis!

Na hasło: POZNAŃ

12 KM OD KOŁOBRZEGU
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Celem nowej organizacji ruchu na 
dwóch wlotach ronda Kaponiera 
była przede wszystkim poprawa 
warunków ruchu pojazdów poru-
szających się po pierwszej ramie 
komunikacyjnej. Zmiany są powią-
zane z projektowaną przebudową 
ul. Św. Marcin na odcinku od mostu 
Uniwersyteckiego do al. Niepod-
ległości. Docelowo skorzystają na 
nich także rowerzyści, którzy zyska-
ją dwukierunkową drogę rowerową 
łączącą Stare Miasto z Jeżycami.

Zgodnie z nową organizacją ru-
chu jadący ul. Roosevelta od strony 
mostu Dworcowego i skręcający 
w lewo w Zwierzyniecką mają do 
dyspozycji wydzielony pas do skrętu 
w lewo, dwa kolejne pasy przezna-
czone są do jazdy prosto, a skrajny 
prawy do skrętu w ul. Św. Marcin. 
Takie rozwiązanie powoduje, że 
kierowcy czekający na możliwość 
skrętu w lewo nie będą blokować 
pasa ruchu jadącym prosto. Śluzę 

rowerową przesunięto o jeden pas 
w prawo. Do zmian dostosowano 
również sygnalizację świetlną. Zo-
stała ona uzupełniona o dodatkowy 
sygnalizator dla tramwajów skrę-
cających w prawo z ul. Roosevelta 
w Św. Marcin, dzięki czemu skróci 

się czas ich przejazdu przez rondo.
Kierowcy, jadący w lewo z ul. Św. 

Marcin w Roosevelta, mogą korzy-
stać z dwóch pasów ruchu. Kolejny 
służy do jazdy wyłącznie prosto 
w ul. Zwierzyniecką, a skrajny pra-
wy pas pozostał prawoskrętem. 

Ruch rowerowy odbywa się po pa-
sie rowerowym wyznaczonym po 
północnej stronie mostu Uniwer-
syteckiego. Na rondzie pojawiła się 
śluza rowerowa, którą wyznaczono 
na końcu pasa ruchu w kierunku ul. 
Zwierzynieckiej. Jest to rozwiązanie 

tymczasowe, z którego rowerzyści 
będą korzystać do momentu wy-
budowania dwukierunkowej drogi 
rowerowej łączącej Stare Miasto 
i Jeżyce. Będzie ona poprowadzo-
na po północnej stronie Kaponiery, 
przecinając ul. Roosevelta. ZDM

Poznańska Kaponiera z nową 
organizacją ruchu
Zakończyło się wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na Kaponierze. 
Oznacza to, że kierowcy wjeżdżający na rondo od strony ul. Roosevelta i Św. Marcin, 
poruszają się zgodnie z nowymi wytycznymi
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Zakończyło się wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na Kaponierze. 

Kierowcy czekający 
na możliwość skrętu 
w lewo na Kaponie-
rze nie będą bloko-
wać pasa ruchu 

Drogowcy rozpoczęli kolejny etap 
rozbudowy obwodnicy Poznania. 
W minionych dniach ukończyli 
wylewanie asfaltu na prowadzącej 
do Świecka północnej jej jezdni po-
między węzłami Poznań Zachód – 
Poznań Komorniki (155km+870 – 
158km+700). Od 18 sierpnia prace 
przeniosiono na południową jezdnię 
i wyznaczona została nowa tymcza-
sowa organizacja ruchu. 

Równocześnie drogowcy prowa-
dzą prace między węzłami Poznań 
Luboń – Poznań Krzesiny. Kierow-
cy poruszający się jezdnią południo-
wą (prowadzącą ruch ze Świecka 
w stronę Warszawy) jeżdżą pasem 
awaryjnym. Natomiast na jezd-
ni północnej (kierunek Świecko) 
dostępne są trzy pasy ruchu (bez 
pasa awaryjnego): dwa w kierunku 
Świecka i jeden w kierunku War-
szawy. Kierowcy jadący tym pasem 
w kierunku stolicy nie mają moż-
liwości zjechania z autostrady na 
węźle Poznań Krzesiny. Ten pas za-
lecany jest dla wszystkich pojazdów 
– w tym ciężarowych, jadących tran-
zytem w kierunku Warszawy. Red

Zmiany na 
obwodnicy 
Poznania

REKLAMA? ZADZWOŃ 
 691-895-296
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Zmieniona organizacja ruchu to od-
powiedź na potrzeby mieszkańców. 
Na ulicy Mickiewicza pomiędzy 
ul. Dąbrowskiego a Zwierzyniecką 
wprowadzono ruch jednokierun-
kowy. Kierowcy mogą jechać od ul. 
Dąbrowskiego do Słowackiego i od 
Zwierzynieckiej do Słowackiego. 
W związku z tym z ul. Sienkiewicza 
w ul. Mickiewicza można skręcić 
wyłącznie w lewo. Dzięki wprowa-
dzonemu kontraruchowi rowerzyści 
mogą poruszać się w obu kierun-
kach. 

Zmian jest więcej: skrzyżowania 
z ul. Sienkiewicza i Słowackiego są 
równorzędne, a cała ulica Mickie-
wicza została objęta strefą ograni-
czonej prędkości do 30 km/godz. 
Dzięki temu przestrzeń będzie 
wygodniejsza i bezpieczniejsza dla 
wszystkich użytkowników ruchu. 
Chodniki zostały uwolnione od 
parkujących samochodów, ale nie 
zmniejszyła się liczba miejsc po-

stojowych (57 + 4 miejsca dla osób 
niepełnosprawnych). Obecnie ma-
lowane są elementy oznakowania 
poziomego – koperty dla niepełno-
sprawnych czy sierżanta rowerowe-
go. Zamontowane zostaną również 
ławki.

– Kierowców poruszających się 
ul. Mickiewicza prosimy o zachowa-
nie ostrożności, zwracanie uwagi na 
oznakowanie i unikanie jazdy „na 
pamięć” – podkreśla Agata Kaniew-
ska, rzeczniczka prasowa Zarządu 
Dróg Miejskich. Red

Zmiany na ulicy 
Mickiewicza
Na ulicy Mickiewicza w Poznaniu obowiązuje nowa organizacja 
ruchu. Odcinek pomiędzy ul. Dąbrowskiego a Zwierzyniecką jest 
jednokierunkowy. Dzięki zmianom piesi mają więcej miejsca na 
chodnikach, a ulica stała się bezpieczniejsza

Szybciej niż pierwotnie zakładano, 
zakończyły się utrudnienia na skrzy-
żowaniu ulic Kurlandzka, Infl ancka, 
Żegrze w Poznaniu związane z re-
montem nawierzchni. 

Prace rozpoczęły się 31 lipca. 
Pierwotnie miały zakończyć się 6 
września. Zniszczona nawierzch-
nia została sfrezowana i położona 
nowa. Wykonano również nowe 
oznakowanie poziome. Oznacza to, 
że znacznie poprawi się jakość prze-
jazdów przez skrzyżowanie. 

Remont na skrzyżowaniu Kur-
landzka, Infl ancka, Żegrze był 

skoordynowany z inwestycją na 
Górnym Tarasie Rataj, o którym 
piszemy poniżej, prowadzonym 
na odcinku od ronda Żegrze do os. 
Lecha przez Zarząd Transportu 
Miejskiego i Poznańskie Inwestycje 
Miejskie. Korzystając z tego, że po-
jazdy szynowe jeszcze nie kursują, 
można było przystąpić do wymiany 
nawierzchni jezdni. Jest to kolejny 
przykład koordynacji działań róż-
nych jednostek miejskich, dzięki 
której utrudnienia związane z re-
montami w mieście trwają krócej. 
ZDM/ AJ

Pierwsze tramwaje przejechały już 
przez rondo Żegrze i Górny Taras 
Rataj. Na razie to tylko jazdy testo-
we, ale już we wrześniu do wago-
nów wsiądą pasażerowie. Remont 
torowiska dobiega końca. Inwesty-
cja ma zostać oddana do użytku we 
wrześniu. 

12 sierpnia pierwsze tramwa-
je wjechały na nowe torowisko na 
Górnym Tarasie Rataj. Na kilka go-
dzin włączono sygnalizację świetlną 
na rondzie Żegrze, a na pobliskich 
skrzyżowaniach ruch sterowany był 
ręcznie. To już ostatnie przygotowa-
nia – koniecznie przed oddaniem 
trasy do użytku. 

Po raz pierwszy testowano sy-
gnalizację świetlną na rondzie 
z udziałem tramwajów. Po korekcie 
oprogramowania działa ona pra-
widłowo. Trwają prace związane 
z uruchomieniem pozostałych sy-
gnalizacji świetlnych w rejonie mo-
dernizowanej trasy. 

– Dzięki ulepszeniu torowiska pa-
sażerowie zyskają większy komfort 
podróżowania – podkreśla Mariusz 
Wiśniewski, zastępca prezydenta 
Poznania, który razem z drogowca-
mi sprawdzał w poniedziałek stan 
nowych torów. – Będą mogli korzy-
stać z przejść naziemnych i nowych 
przystanków, m.in. tego na os. Cze-
cha, gdzie z autobusu na tramwaj 

będzie można przesiąść się „drzwi 
w drzwi”. 

Inwestycja ma zostać oddana 
do użytku we wrześniu. Zakończo-
no już roboty związane z sieciami 
podziemnymi. Dla pieszych przy-
gotowano nowe chodniki, a dla ro-
werzystów – drogi rowerowe. Roz-
budowano też rondo Żegrze, 
likwidując przejścia podziemne. 
Trwają jeszcze prace odtworzenio-
we, wypełnianie torowiska – w za-
leżności od lokalizacji – płytami be-
tonowymi, kruszywem bądź matami 
z rozchodnika, a także nasadzenia 
zieleni i montaż elementów małej 
architektury: ławek i wiat. 

Zakończono już przebudowę 
większości pobliskich skrzyżowań 

– z wyjątkiem skrzyżowania ulic Że-
grze, Kurlandzkiej i Infl anckiej, gdzie 
Zakład Robót Drogowych na zlecenie 
Zarządu Dróg Miejskich rozpoczął 
remont nawierzchni jezdni. Prace 
są w pełni skoordynowane z moder-
nizacją torowiska, dzięki czemu na 
kierowców czeka mniej utrudnień. 
Więcej na ten temat piszemy powyżej. 

W wyniku zastosowanej techno-
logii na nowym torowisku tramwaje 
będą jechać ciszej, a pasażerowie 
będą odczuwać mniej drgań. Po-
wstanie nowoczesna trasa tramwa-
jowa – trwała, stabilna, dostępna 
dla osób z niepełnosprawnościami, 
przyjazna nie tylko pasażerom, ale 
także kierowcom i pieszym, którzy 
będą poruszać się w jej obrębie. AW

Koniec remontu

Przebudowa Górnego Tarasu 
Rataj – tramwaje wjechały na tory
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Na ulicy Mickiewicza obowiązuje nowa organizacja ruchu.

Zakończył się remont na skrzyżowaniu Kurlandzka, Infl ancka, Żegrze.

Na rondzie testowano sygnalizację świetlną z udziałem tramwajów.

Dobiega końca budowa nowocze-
snego zaplecza przystani jachto-
wej nad Wartą. W Starym Porcie 
stanął budynek, w którym znajdą 
się prysznice, toalety, pralnia oraz 
punkt gastronomiczny. Na dachu 
obiektu zlokalizowany będzie taras. 
Zakończenie prac przewidziano na 
koniec września. 

Stary Port od zachodu ograniczo-
ny jest murem oporowym wzdłuż ul. 
Szyperskiej, od północy i wschodu – 
korytem rzeki Warty, a od południa 
– ul. E. Estkowskiego. W miejscu 
tym ma powstać całoroczna przy-
stań jachtowa. Obecnie realizowane 
są prace wykończeniowe budynku 
zaplecza, zaprojektowanego w for-
mie stalowego kontenera.

Obiekt będzie składał się z czę ś ci 
socjalno-sanitarnej oraz punktu 
gastronomicznego, między któ-
rymi zapewniona zostanie łatwa 
komunikacja. Z części socjalno-sa-
nitarnej (pryszniców, toalet i pral-
ni) bę dą mogli korzystać cumujący 
w przystani jachtowej, również oso-
by z niepełnosprawnościami.

W punkcie gastronomicznym 
uż ytkownicy przystani bę dą  mo-
gli zjeść posiłek, kupić napoje 
oraz uzupełnić  zapasy na dalszą  
podróż  po rzece. Ta część obiektu 
bę dzie dostępna również dla osób 
z zewną trz, które zechcą spę dzić  
wolny czas w centrum miasta.

Aktualnie w budynku zaplecza 
trwa montaż urządzeń sanitar-
nych, podłóg i drzwi. Wykonano 
już konstrukcję stalową schodów, 
które prowadzić będą na taras zlo-

kalizowany na dachu obiektu. Przed 
wykonawcą jest jeszcze montaż 
ozdobnych szprosów i balustrad 
oraz budowa zjazdu prowadzącego 
do obiektu z ul. Estkowskiego.

Zakończenie robót budowlanych 
związanych z budową zaplecza 
przewidziano na koniec września. 
W drugiej połowie roku zakończą 
się natomiast prace projektowe 
przy całorocznej przystani jachto-
wej na Warcie, która docelowo ma 
być centralnym miejscem postoju 
statków w Poznaniu na śródlą-
dowej drodze wodnej. Znajdzie 
się tam miejsce dla 80 jednostek 
pływających i 5 dla służb ratun-
kowych. Komunikacja z lądem 
odbywać się będzie, co najmniej, 
dwoma trapami. Przystań będzie 
wyposażona w dostęp do wody pit-
nej i energii elektrycznej, monito-
ring oraz oświetlenie, zapewni też 
odbiór ścieków i nieczystości sta-
łych od żeglujących. 

W tym samym czasie będzie go-
towy projekt przystani nurtowej, 
przeznaczonej m.in. dla barek ka-
wiarnianych, która ma powstać na 
wysokości Czartorii. Będzie miała 
100 m długości, (w tym 75 m linii 
cumowania). Maksymalne zanurze-
nie cumujących w tym miejscu stat-
ków wynosić będzie 1,4 m. PIM/ AJ

Przystań jachtowa 
nad Wartą

Na dachu obiektu 
zlokalizowany 
będzie taras
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1 sierpnia umowę z inwestorem – 
spółką Czarna Woda – podpisał wójt 
Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czaj-
ka. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
inwestor będzie dzierżawić grunt o po-
wierzchni 68,5 ha przez kolejne 25 lat, 
a pole golfowe zostanie zbudowane 
najpóźniej do 31 lipca 2022 r. 

– Jestem przekonany, że ta inwe-
stycja podniesie prestiż naszej gmi-
ny – podkreślał na spotkaniu wójt 
Tadeusz Czajka. – Tym bardziej, że 
będzie to pierwszy obiekt w Wielko-
polsce o takich parametrach.

Będzie to pole zaprojektowane 
z myślą o osobach początkujących, 
jak i zawodowcach. Domek klubowy 
zlokalizowany zostanie na najwyż-
szym punkcie całego terenu zapew-
niając przepiękną panoramę całego 
obiektu. Na najniższych fragmen-
tach terenu powstaną jeziora jako 
naturalne przeszkody.

Driving range posiadać będzie 
ponad 300m długości co ma zapew-
nić możliwość treningu wszelkiego 
rodzaju uderzeń. Nieopodal znajdo-
wać się będą dwa dołki dla treningów 
indywidualnych oraz grupowych.

Za projekt pola odpowiedzialny 
jest Caspar Grauballe – duński pro-
jektant, członek European Institute 
of Golf Course Architects, absol-
went wydziału architektury krajo-
brazu Uniwersytetu w Kopenhadze 

oraz szkoły podyplomowej na Uni-
wersytecie Harvarda w tym samym 
kierunku. W jego CV po dwóch 
dekadach w branży znaleźć można 
nie tylko projektowanie, nadzór czy 
przebudowę ponad 50 pól na całym 

świecie, ale m.in. projekt wykonaw-
czy Trump International Golf Links 
w Szkocji oraz przygotowanie Roy-
al Birkdale Golf Club na the Open 
w 2008 roku. Duńczyk czuje się 
najlepiej w polach linksowych (za-
równo tych nad morzem, jak i w głę-
bi lądu) i właśnie takie pole zapro-
ponował w Wielkopolsce. Ma być 
widowiskowo, wymagająco chociaż 

nie deprymująco, zaskakująco i za-
chęcająco do powrotu. Firmą, która 
będzie odpowiedzialna za budowę 
jest All Golf Services z Waldema-
rem Szadnym na czele, fi rma która 
budowała m.in. Penati Golf Resort 
na Słowacji. Aktualnie kończy ona 
pracę przy 27-dołkowym obiekcie 
Twin Chapels Golf Club w Pradze. 
ARz

Pole golfowe – umowa już jest!
Black Water Links Tarnowo Podgórne – taką nazwę będzie miało pełnowymiarowe, 18-dołkowe, pole 
golfowe, które powstanie na terenie gminy Tarnowo Podgórne. 

Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka i prezes Andrzej Wentland.

Projekt pola golfowego w Tarnowie Podgórnym. 
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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
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

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

nieruchomości stanowiących własność gminy położonych w Strykowie przy ul. Parkowej 

nr 7 oraz w Stęszewie, przy ul. Kościańskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia 

w trybie bezprzetargowym – na wniosek, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 113 

Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9.08.2019r. 

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.

WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

Gmina Komorniki jako jedna z 18 
gmin z  całego kraju bierze udział 
w  ogólnopolskim projekcie „Prze-
strzeń dla Partycypacji 2”, którego 
celem jest wsparcie samorządów 
w zaplanowaniu i przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych dokumen-
tów planistycznych. 

Dzięki projektowi mieszkań-
cy gminy zostaną zaangażowani 
w  proces tworzenia planu miejsco-
wego i  będą mieć wpływ na przy-
szłość przestrzeni wokół stawów, 
pomiędzy ulicami Kolejową, Grun-
waldzką i  Szkolną w  Plewiskach. 
Zebrane wytyczne pomogą stwo-

rzyć projekt dostosowany do ich po-
trzeb i oczekiwań.

Gmina otrzyma wsparcie w plano-

waniu przebiegu konsultacji doku-
mentu planistycznego oraz w zakresie 
szkoleń, warsztatów i doradztwa spe-
cjalistów. Dodatkowo otrzyma grant 
na realizację konsultacji społecznych. 
Program jest realizowany przez Fun-
dację Pracownia Badań i  Innowacji 
Społecznych „Stocznia” w  partner-
stwie z  Pracownią Zrównoważonego 
Rozwoju i Związkiem Miast Polskich, 
fi nansowany ze  środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego i dota-
cji celowej budżetu państwa.

Więcej informacji o projekcie 
można przeczytać na stronie www.
komorniki.pl. Red

Przestrzeń dla partycypacji 2

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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W tym roku mieszkańcy zgłosili 27 
pomysłów, z czego 16 dotyczyło za-
dań inwestycyjnych, a 11 zadań nie-
inwestycyjnych (miękkich). Dotyczą 
one między innymi sportu, rekreacji, 
zieleni oraz infrastruktury gminnej. 
W przypadku projektów miękkich 
postawiono na wydarzenia integru-
jące mieszkańców lub zapewniające 
im różne usługi społeczne. 

– Nowością tej edycji budżetu 
obywatelskiego jest wprowadzenie 
elektronicznej możliwości zgłasza-
nia projektów, a także elektronicz-

nego głosowania – mówi Marcin 
Wojtkowiak, wójt gminy Czerwo-
nak. – Chcemy by było to jak naj-
bardziej przyjazne dla mieszkańców 
i zachęcało ich do zaangażowania.

Podobnie jak w poprzednich la-
tach głosować będzie można na trzy 
projekty. Głos oddany na mniejszą 
lub większą liczbę projektów będzie 
nieważny. Przewidziano zarówno 
papierową, jak i elektroniczną for-
mę głosowania. W przypadku tych 
osób, które zdecydują się oddać gło-
sy metodą „tradycyjną” przygoto-

wane zostaną punkty w instytucjach 
gminnych oraz w sołectwach. 

Władze gminy zapewniają, że wśród 
projektów poddanych ocenie miesz-
kańców każdy znajdzie coś dla siebie 
i „na pewno będzie z czego wybierać”. 

Lista projektów poddanych pod 
głosowanie zostanie opublikowa-
na na stronie internetowej gminy, 
a głosować będzie można na spe-
cjalnym portalu https://czerwonak.
konsultacjejst.pl. 

Do rozdysponowania wśród 
mieszkańców jest łącznie 500 tysię-

cy złotych. Projekty, które zostaną 
wpisane do budżetu gminy na rok 
2020 poznamy do 30 października 
tego roku. Red 

Czerwonacki Budżet Obywatelski 
w nowej odsłonie!
W sierpniu zakończy się weryfi kacja projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji 
Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego. Te, które zostaną pozytywnie ocenione 
przez specjalny zespół trafi ą na karty do głosowania. Rozpocznie się ono 2 września

Do rozdysponowa-
nia na projekty zgło-
szone przez miesz-
kańców jest łącznie 
500 tysięcy złotych 

Budowa skateparku w Koziegłowach 
dobiega końca. Wykonano jego be-
tonową nieckę wraz z żelbetowymi 
urządzeniami i przeszkodami, uzu-
pełnionymi o elementy stalowe dla 
ułatwienia wykonywania ewolucji. 
Obiekt ma być przystosowany dla 
użytkowników na deskorolkach, rol-
kach, hulajnogach oraz BMX-ach. 
Wykonano także oświetlenie obiek-
tu oraz zamontowano monitoring. 

Do wykonania pozostały „pła-
skie” elementy betonowe i ścież-
ka żelbetowa. W sierpniu zostaną 
ukończone prace budowlane, na-

tomiast dopuszczenie obiektu do 
użytkowania oraz jego otwarcie dla 
pierwszych użytkowników przewi-
dziano na drugą połowę września.

Projekt otrzymał dofi nansowa-
nie w ramach konkursu „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego” w ramach 
inicjatywy LEADER, poddziałanie 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność” 
w wysokości 63,63% kosztów kwa-
lifi kowanych całości inwestycji, do-
fi nansowanie ze środków EFFROW 
381.633,00 zł. Red 

Święto Wojska Polskiego, które 
obchodzimy 15 sierpnia, zostało 
ustanowione w rocznicę tzw. Cudu 
nad Wisłą, dla upamiętnienia zwy-
cięskiej bitwy warszawskiej, która 
rozegrała się na przedpolach War-
szawy w 1920 roku.

Tego dnia, w intencji żołnie-
rzy poległych na bitewnym polu 

chwały odbywają się uroczystości 
upamiętniające jeden z przełomo-
wych momentów w historii Polski. 
W gminie Stęszew również uczczo-
no to święto, poprzez złożenie 
kwiatów na stęszewskim Rynku. 
Zgromadzeni mieszkańcy wysłu-
chali też mini-recitalu pieśni pa-
triotycznych. KSz

Powstaje skatepark 

Stęszew pamiętał 
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Marcin 
Wojtkowiak
wójt gminy 
Czerwonak 

– Zależy nam 
na aktywizacji 
naszej młodzie-

ży. Dlatego w tym roku projekty 
będą mogły wybierać również te 
osoby, które w dniu głosowania 
ukończyły 13 lat. Prawo udziału 
w głosowaniu będą miały te 
wszystkie osoby, które fi gurują 
w rejestrze meldunkowym gminy 
lub złożą w urzędzie stosowne 
oświadczenie o zamieszkiwa-
niu. Zwiększy to pewność, że 
w Czerwonackim Budżecie Oby-
watelskim będą głosować tylko 
i wyłącznie nasi mieszkańcy.

Młodzież też ma głos

Tegoroczne dożynki powiatowo-
gminne odbędą się 24 sierpnia na 
Stadionie Miejskim w Buku. Zapra-
szają na nie starosta poznański Jan 
Grabkowski oraz burmistrz miasta 
i gminy Buk Paweł Adam.

– To będzie święto całej naszej 
małej ojczyzny, czyli powiatu po-
znańskiego z jego siedemnastoma 
gminami. Dożynki obecnie kojarzą 
się ze świetną zabawą, ale nie za-
pominajmy, że to przede wszyst-
kim święto rolników. To właśnie 
ten moment, aby z wdzięcznością 
i szacunkiem spojrzeć na ich ciężką, 
codzienną pracę – mówi starosta 
poznański Jan Grabkowski.

Jak gospodarze przygotowują się 
do tego wydarzenia? 

– Jesteśmy wyjątkowym miastem 
i chcemy to wszystkim pokazać – za-

pewnia Agnieszka Skałecka, pełnią-
ca obowiązki dyrektora w bukow-
skim Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury, który przygotowuje impre-
zę. – Już teraz mogę zapewnić, że dla 
wszystkich naszych mieszkańców 
będzie to wyjątkowe wydarzenie. 
Buk to nasz dom. Miasto, w którym 
żyjemy, pracujemy i wychowujemy 
dzieci. To dla nas miejsce wyjątko-
we i tę jego wyjątkowość chcemy 
wszystkim pokazać. Bo też Buk się 
zmienia. Jest coraz bardziej koloro-
wy, otwarty na naturę i przyrodę – 
dodaje Agnieszka Skałecka.

Jakie zatem atrakcje czekają nas 
24 sierpnia? Dożynki rozpoczną się 
mszą świętą, po której obrzęd do-
żynkowy zaprezentuje Zespół Pie-
śni i Tańca „Lusowiacy”. W trakcie 
wszystkich uroczystości obecny 

będzie także zespół folklorystyczny 
„Złote Kłosy”. Będzie można rów-
nież zobaczyć występ Kapeli Po-
dwórkowej „Junki z Buku”.

Na Stadionie Miejskim zagrają 
też dwa zespoły disco polo: MeGu-
star oraz Shantel, a gwiazdą wieczo-
ru będzie Antek Smykiewicz, znany 
z singli „Pomimo burz” i „Neony”. 
Zaraz po jego występie rozpocznie 
się zabawa taneczna, która potrwa 
do późnych godzin nocnych. A to 
nie jedyne atrakcje, jakie czekają na 
mieszkańców Buku oraz gości.

Organizatorzy przygotowują spe-
cjalny program dla najmłodszych, 
za którego motyw przewodni obra-
no ekologię. Będą więc liczne warsz-
taty i animacje. Nie zabraknie też 
ścianki do wspinania i tradycyjnych 
dmuchanych zamków. PR

Powiatowo-gminne święto 
plonów w Buku

NASZGLOSPOZNANSKI.PL LL I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...
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Ostatni tydzień sierpnia wnętrza 
Pałacu Jankowice (gm. Tarnowo 
Podgórne) wypełnią dźwięki gitary, 
które usłyszmy zarówno w wykona-
niu młodych, zdolnych kursantów 
Mistrzowskiego Kursu Gitarowego, 
jak i w wydaniu światowego forma-
tu wirtuozów podczas wieczornych 
koncertów.

25 sierpnia rozpocznie się Kurs 
Mistrzowski, nie bez przyczyny 
nazywany kuźnią gitarowych talen-
tów. Coroczne warsztaty – po raz 
pierwszy organizowane we wnę-
trzach Pałacu Jankowice – stanowią 
wyjątkową okazję do szlifowania 
umiejętności pod okiem i uchem 
międzynarodowej kadry nauczy-
cielskiej, w której skład wchodzą 
najlepsi pedagodzy. Początki kursu 
sięgają Międzynarodowych Let-
nich Kursów Gitary Klasycznej 
w Szczawnie Zdroju, nad którymi 
opiekę artystyczną sprawował prof. 
Piotr Zaleski. W 2008 r. kurs prze-
niesiono do wielkopolskiego Żer-
kowa. W kolejnych latach młodzi 

gitarzyści szkolili już swój warsztat 
podczas Międzynarodowego Kursu 
Gitary Klasycznej w Jarocinie.

W tym roku młodzi gitarzyści 
będą mieli szansę rozwijać swoje 
umiejętności pod czujnym okiem 

wykładowców takich jak: Piotr Za-
leski, Mathew McAllister, Maciej 
Kończak, Adriano Del Sal, Henryk 
Kasperczak, Davide Giovanni To-
masi, Judicaël Perroy oraz Łukasz 
Kuropaczewski. 

Poszerzaniu muzycznych hory-
zontów sprzyja wyjątkowa atmos-
fera, którą tworzy przestrzeń kur-
su. Warsztaty odbędą się w Pałacu 
Jankowice, którego doskonale wy-
posażone sale znakomicie wpiszą 
się w formułę kursu. Po zajęciach 
uczestnicy kursu będą mogli wysłu-
chać koncertów i recitali świetnych 
gitarzystów. Zwieńczeniem nauki 
będzie koncert fi nałowy, podczas 
którego kursanci będą mieli okazję 
zaprezentować nowo zdobyte umie-
jętności przed szeroką publiczno-
ścią.

Zapraszamy na sześć otwartych 
koncertów, które towarzyszyć będą 
kursowi. Na wszystkie wydarzenia 
wstęp jest wolny. 
Tomasz Łozowicki

Czy w zeszłym roku wszyscy sołtysi 
gminy Rokietnica pamiętali, czego 
potrzeba, żeby ugotować rumpuć? 
Chyba było trochę wątpliwości… 
A czy Wy pamiętacie? Już 7 września 
będziecie mieli okazję przypomnieć 
sobie niepowtarzalny smak regio-
nalnej zupy. Tego dnia na placu przy 
Trakcie Napoleońskim przez niemal 
cały dzień będzie można się wspól-
nie bawić, grać, śpiewać i tańczyć. 
Impreza „Rokietnica zaprasza Wiel-
kopolan na Rumpuć” wpisała się na 
stałe do kalendarza i jest już znanym 
wydarzeniem nie tylko wśród miesz-
kańców gminy Rokietnica, zawsze 
jednak czymś zaskakuje. Tak będzie 
i w tym roku. 

Myślicie, że wiecie wszystko o mo-
toryzacji? Tym razem na Rumpuciu 
będzie szansa się o tym przekonać. 
ROKBUS w  swoim programie pod 
hasłem „ROKBUS – The Bus of 
Rock” zaplanował dla uczestników 
okazję do sprawdzenia własnymi rę-
koma, co drzemie w sercu pojazdu, 
a także umożliwi aktywne zapozna-
nie się z historią motoryzacji – moż-
na zdradzić tylko, że fani motocykli 
będą zachwyceni.

Sołtysi ze swoimi drużynami będą 
mogli się zmierzyć podczas „Sołec-
kich potyczek”. W tym konkursie 
sprawdzona zostanie ich zręczność 
i wiedza. Nie będzie łatwo, ale zwy-
cięstwo się opłaci – nagrodę, jak 
co roku ufunduje Stowarzyszenie 
Rokietnica 2000, jednak tym razem 
będzie to coś zupełnie wyjątkowego. 
To nie koniec atrakcji angażujących 
sołectwa. Ich mieszkańcy pod prze-

wodnictwem sołtysów będą musieli 
wykazać się nie lada pomysłowo-
ścią, żeby wygrać „Konkurs na Naj-
piękniejsze Stoisko”.

Jesteś najsilniejszy na osiedlu? 
Mówią o tobie „ten umięśniony”? 
To dla ciebie Rokietnicki Ośrodek 
Sportu i ROSfi t przygotowały kon-
kurs „Siłacz Gminy Rokietnica”, 
który będzie zupełną nowością na 
tegorocznym Rumpuciu. Zawod-
ników czeka 6 konkurencji: spacer 
farmera, waga płaczu przodem, 
przetaczanie opony, wyciskanie bel-
ki, spacer drwala, uchwyt herkulesa.

Zacznij ćwiczyć już dziś i pamię-
taj: „kto chce być silny i zdrowy, jak 
ryba, musi owoce jeść i warzywa”, 
dlatego Rolniczo Sadownicze Go-
spodarstwo Doświadczalne z Przy-
brody zadba, żeby owoców na im-
prezie nie zabrakło.

Pod dostatkiem będzie też specja-
łów lokalnych restauratorów, więc 
każdy, kto będzie miał ochotę na 
szaszłyka, burgera, czy grochówkę, 
nie obejdzie się smakiem. A skoro 
przedstawiciele lokalnych klubów 
sportowych zaprezentują swo-
je umiejętności i zadbają o formę 
uczestników imprezy, będzie można 
także pozwolić sobie na lody, watę 
cukrową czy ciasteczko.

Na scenie będzie wesoło, gwarnie 
i kolorowo, a to za sprawą uczniów 
z gminnych szkół i  przedszkoli, 
grupy tanecznej Rokiciaki, zespołu 
FAMA oraz Stowarzyszenia „Pod 
Kasztanem”. 

Nikt nie zagra nam lepiej, niż 
Rokietnica Orkiestra Dęta. To z nią 

będziemy mogli wspólnie wykonać 
„rumpuciowy hymn”. Możemy też 
liczyć na występy wokalistek Gmin-
nego Ośrodka Kultury.

Na dzieci czekają rozrywki w  we-
sołym miasteczku, gry i zabawy przy-
gotowane przez policję, Wielkopol-
ski Ośrodek Ruchu Drogowego oraz 
OSK Żebrowscy, a Centrum Szkole-
nia Wojsk Lądowych zaprezentuje 
sprzęt wojskowy. Kto wie? Może 
wśród najmłodszych rokietniczan są 
przyszli policjanci i żołnierze?

Atrakcje czekać będą również 
na stoiskach partnerów oraz lo-
kalnych podmiotów. Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych i Referat 
Ochrony Środowiska Urzędu Gmi-
ny Rokietnica uczyć będą ekolo-
gicznych rozwiązań i dbania o nasze 
miejsce na ziemi.

Finałem wydarzenia będą dwa 
koncerty. Najpierw wystąpi Ania 
Polowczyk – uczestniczka konkursu 
Mam Talent, a zaraz po niej o godz. 
21:00 zagra i zaśpiewa zespół Feel.

O bezpieczeństwo uczestników 
dbać będą Strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej z gminy Rokietnica.

Będzie się działo! Serdecznie za-
praszamy!

Sponsorzy główni: Drukarnia 
Poli Druk Poznań, Natalii Drukar-
nia Etykiet. Sponsorzy strategiczni: 
Chata Polska Rokietnica, Restaura-
cja pod Gruszą. Sponsor Wodopoju: 
SGB Poznański Bank Spółdzielczy 
Oddział w Rokietnicy.

Więcej informacji na www.rokiet-
nica.pl i na profi lu rokietnica.pl na 
Facebooku. Agnieszka Kępa

Rumpuć z FEELingiem
7 września odbędzie się festyn „Rokietnica zaprasza 

Wielkopolan na Rumpuć”, którego muzyczną gwiazdą będzie zespół Feel
 NASZ PATRONAT

Mistrzowie gitary zagrają od 25 do 30 sierpnia 
w pięknych wnętrzach jankowickiego pałacu

• 25 sierpnia, godz. 19.30, ko-
ściół parafi alny pw. Wszystkich 
Świętych w Tarnowie Podgór-
nym: Koncert Inauguracyjny 
Mistrzowskiego Kursu Gitarowe-
go – Adriano del Sal (Włochy);
• 26 sierpnia, godz. 19.00, 
Pałac Jankowice: Ensemble del 
Passato (Polska);
• 27 sierpnia, godz. 20.00, ko-
ściół parafi alny pw. Wszystkich 
Świętych w Tarnowie Podgór-
nym: Davide Giovanni Tomasi 
(Włochy);
• 28 sierpnia, godz. 20.00, Ko-
ściół Parafi alny pw. Wszystkich 
Świętych w Tarnowie Podgór-
nym: Judicaël Perroy (Francja);
• 29 sierpnia, godz. 19.00, Pałac 
Jankowice: Jacaras (Polska);
• 30 sierpnia, godz. 19.00, 
Pałac Jankowice: Duo Karuna 
(Niemcy).

Sześć koncertów
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29 sierpnia w Pałacu Jankowice wystąpi zespół Jacaras.

Wystąpią m.in. 
światowego formatu 
wirtuozi
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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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PROMOCJA

Już po raz 53. w Bukowinie Tatrzań-
skiej odbyły się „Sabałowe Baja-
nia”, czyli 

„Ogólnopolski Konkurs Ga-
wędziarzy, Instrumentalistów, 
Śpiewaków, Drużbów i Starostów 
Weselnych”, jedna z najstarszych 
i największych imprez folklorystycz-
nych w Polsce. „Sabałowe Bajania” 
cieszą się ogromnym zainteresowa-
niem i mają swoich stałych uczestni-
ków i przyjaciół. W tym święcie folk-
loru, śpiewu, tańca, muzyki i  sztuki 
ludowej od kilku lat uczestniczy gmi-
na Kórnika, jako gmina partnerska. 

W tym roku, już po raz drugi na 
„Sabałowe Bajania” udał się Ze-
spół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej 
„Władysie” z kierownikiem zespołu 
Krystyną Polachowską, dyrektor 
Kórnickiego Ośrodka Kultury Sła-
womir Animucki, kierownik Wy-
działu Promocji Gminy Magdalena 
Matelska-Bogajczyk oraz tegorocz-
na Biała Dama Wiktoria Zielska. 

Tradycyjnie „Sabałowe Bajania” 
rozpoczęły się uroczystym przejaz-
dem kapel, zespołów regionalnych 
i zaproszonych gości zaprzęgami 
konnymi z Rusińskiego Wierchu do 
Domu Ludowego, przed którym na 
scenie odbyła się uroczystość otwar-

cia tegorocznego festiwalu. Kórnic-
ka delegacja również wzięła udział 
w uroczystym przejeździe przez Bu-
kowinę Tatrzańską i otwarciu „Sa-
bałowych Bajań”, a młodzież z ze-
społu „Władysie” zaprezentowała 
się na scenie, wzbudzając zachwyt 
licznie zgromadzonej publiczności. 

W ciągu kolejnych dni na scenie 
przed Domem Ludowym prezento-
wali się najlepsi ludowi wykonawcy 
z całej Polski. Jak co roku „Sa-
bałowym Bajaniom” towarzyszył 

szereg dodatkowych imprez, m.in. 
koncerty, występy zespołów folklo-
rystycznych, degustacja potraw re-
gionalnych, ogólnopolska wystawa 
twórczości ludowej, kiermasz sztuki 
ludowej, zawody strzeleckie i oczy-
wiście pełna niespodzianek i tajem-
niczości „Sabałowa Noc”, podczas 
której odbyło się przyjęcie męż-
czyzn do „zbójeckiej braci” i kobiet 
do grona „wiyrchowych orlic”. Tak 
honorowane są osoby szczególnie 
zasłużone dla kultury góralskiej.

Obrzęd pasowania zakończyło 
wspólne rozpalenie watry i prze-
piękny pokaz sztucznych ogni, po 
których odbyły się liczne występy 
i koncerty, które trwały do późnej 
nocy. Przez kilka dni Bukowina Ta-
trzańska tętniła folklorem. 

Sabałowe Bajania
Wizyta delegacji z Kórnika na „53. Sabałowych Bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej
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Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Od 19 sierpnia działa nowoczesny 
Punkt Obsługi Klienta ZTM w Tar-
nowie Podgórnym. W dniu otwar-
cia POK będzie wyjątkowo otwarty 
w godzinach od 8.00 do 16.00.

POK mieści się w rozbudowanej 
i zmodernizowanej bazie spółki 
TPBUS przy ulicy Rokietnickiej 23 
w Tarnowie Podgórnym (wejście na 
parterze, po prawej stronie). Godzi-
ny otwarcia POK ZTM: poniedziałki 
w godz. 10.00-17.30, od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-15.30, w soboty 
i święta punkt jest zamknięty.

Przypominamy, że zakres ofe-
rowanych usług w POK obejmuje: 
doładowywanie kart PEKA (kup-
no biletów okresowych lub doła-
dowanie tPortmonetki), kupno 
biletów tradycyjnych w formie pa-
pierowej, składanie wniosków o wy-
danie imiennej karty PEKA, odbiór 
imiennej karty PEKA, kupno karty 
PEKA na okaziciela, zapisywanie 
uprawnień do przysługujących ulg 
w transporcie publicznym na imien-
nej karcie PEKA, opłacanie opłat 
dodatkowych, informowanie o ak-
tualnej taryfi e, układzie komunika-
cyjnym, systemie PEKA, objazdach, 
promocjach, składanie reklamacji 
w formie pisemnej. Red

Punkt ZTM 
w Tarnowie 
Podgórnym
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

– Zapraszam wszystkich do 
wspólnej zabawy. Wyjątkowej 
– bo połączonej z uroczystymi 
obchodami 20-lecia powiatu po-
znańskiego. Uczestnikom zapew-
nimy upominki, ciepły posiłek, ale 
przede wszystkim niezapomniane 
przeżycia. Straż pożarna, policja, 
straż graniczna, wojsko – a z nimi 
spektakularne pokazy i moc atrak-
cji – Jan Grabkowski, starosta 
poznański zachęca do udziału 
w szóstej edycji tego wyjątkowego 
festynu.

Impreza tradycyjnie rozpocz-
nie się przekazaniem sprzętu dla 
OSP o godzinie 12.00. W tym roku 
będą to zestawy węży strażackich 
o wartości 3,9 tys. zł dla każdej 
jednostki. Z pewnością ułatwią 
one działanie strażaków, a miesz-
kańcom powiatu zapewnią większe 
bezpieczeństwo i szybszą pomoc. 
O godzinie 13.00 Straż Granicz-
na Poznań-Ławica zaprezentuje 
pokaz pirotechniczny, 40 minut 
później obejrzymy występ psów 
policyjnych. Popis posłuszeństwa 
czworonogów z pewnością zrobi 
niesamowite wrażenie. Umiejęt-
ności strażaków natomiast będzie 
można podziwiać o godzinie 14.15. 
Tradycją pikniku jest kąpiel w pia-
nie strażackiej. Każdego roku przy-
ciąga ona dziesiątki wielbicieli mo-
krego szaleństwa – nie tylko dzieci! 
W tym roku kąpiel rozpocznie się 
o godzinie 15.00. 

W międzyczasie odbędą się 
warsztaty cukierkowe (o godz. 
12.40 i 14.00), zabawa na dmu-
chańcach, wydawanie ciepłych 
przysmaków regionalnych, ma-
lowanie buziek czy wspinaczka 
po drabinie strażackiej. A to tylko 
część przygotowanych atrakcji. 
Dodatkowo służby mundurowe 
będą edukować dzieci, jak unikać 
zagrożeń w swoim otoczeniu, co 
można w nim poprawić, aby pod-
nieść poziom bezpieczeństwa swo-
jego i swoich bliskich, a także jak 
prawidłowo zareagować w przy-
padku zagrożenia. Na zakończe-
nie pikniku, o godzinie 16.00 dla 
mieszkańców powiatu poznańskie-
go zaśpiewa zespół Boys. JF

Takich atrakcji jeszcze 
nie było

Już 14 września w Bolechowie na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 odbędzie się 
piknik rodzinny „Bezpieczni w powiecie poznańskim”. Tym razem będzie jeszcze więcej atrakcji dla 
mieszkańców podpoznańskich gmin 

Uczestnikom za-
pewnimy upominki, 
ciepły posiłek, ale 
przede wszystkim 
niezapomniane 
przeżycia
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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 „NGP”.

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 festi-
walu ma w dorobku wydaną w ubie-
głym roku EPkę, Nagrodę Publiczno-
ści Festiwalu Generacja 2018 i tytuł 
„Debiut Roku” Blues Top Wielkopol-
ski 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. 
Choć Grand Prix zdobywała w poje-

dynkę, w tym roku w Lusowie zagra 
z zespołem.

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. 

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 mocnego 

rocka. Publiczność festiwalu BLuso-
wo będzie jedną z pierwszych, która 
będzie mogła posłuchać tego niezwy-
kłego 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 r’n’b miksowane z płyt winylowych 
zaprezentuje DJ Boogie. Jego wy-
stęp, jak i wszystkie pozostałe udo-
wodnią, 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 
 NASZ PATRONAT

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Dni Przeźmierowa jak zwykle odbędą 
się w Centrum Kultury i Parku im St. 
Kanikowskiego. W piątek o 18.00, 
w CK Przeźmierowo, rozpocznie się 
wernisaż wystawy prac uczestników 
międzypokoleniowych, integracyj-
nych warsztatów Fundacji Nigdy nie 
jest za późno pod nazwą ,,Namaluj 
swój świat!’’. Ten wieczór uświetni 
koncert Aresa Chadzinikolau. 

Sobota będzie dniem pełnym 
atrakcji. W Parku im. Stanisława 
Kanikowskiego już od godz. 15.00, 
będzie można podziwiać występy 
przedszkolaków. Następnie ocza-
ruje nas iluzjonistyczny występ 
„Michelle czaruje”, a tuż po niej 
występy taneczne, kolejno: OSiR 
Dance Studio, Mażoretki i Dziecię-
cy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego 
Modraki. Od 17.30 rozpoczną się 
atrakcje muzyczno–koncertowe: 
zagrają dla nas Sandra Wolska i Mi-
chał Teodorczyk z zespołem. 

Równolegle od 17.00 organiza-
torzy przygotowali coś dla praw-

dziwych wymiataczy – konkurencje 
sportowe takie jak koszykarska ka-
ruzela, mocarze, ściana wspinacz-
kowa, gladiator w basenie i frog 
fi tness – w tych niezwykłych dyscy-
plinach rywalizować będą drużyno-
wo reprezentacje sołectw (o godz. 
20.00 ogłoszeni zostaną zwycięzcy 

zawodów). O godz. 20.15 przemó-
wi wójt gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusz Czajka, by rozpocząć Finał 
Dni Przeźmierowa – koncert zespo-
łu Brathanki. Po nim sołtys przy-
gotowała prezent dla mieszkańców 
– koncert zespołu Lukaut. Zapra-
szamy! SB

Brathanki wystąpią
w Przeźmierowie
6 i 7 września trwać będzie świętowanie w Przeźmierowie (gm. 
Tarnowo Podgórne). Gwiazdą wieczoru będzie zespół Brathanki 
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Gwiazdą będzie zespół Brathanki. 

25 sierpnia w Lusowie odbędą się 
Dożynki Gminy Tarnowo Podgór-
ne, a po nich XX Powiatowy Prze-
gląd Zespołów Folklorystycznych, 
który uświetnią występy znakomi-
tych zespołów ludowych oraz grupy 
DAGADANA. 

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. 

Wstęp wolny!
Anna Kamińska-Skrzypczak

Przegląd folkloru

NASZGLOSPOZNANSKI.PL ..PPL
I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...
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Na scenie oglądamy historię na-
stępcy tronu frankijskiego, młode-
go księcia Pippina, który po zabi-
ciu ojca, króla Karola Wielkiego, 
obejmuje władzę w  zamku. To, co 
interesuje go najbardziej to intrygi 
i władza. Pewnego dnia postanawia 
jednak przewartościować swoje ży-
cie i cieszyć się każdą jego chwilą. 

Autorem „Pippina” jest Stephen 
Schwartz, czterokrotny zdobywca 
Grammy oraz trzykrotny laureat 
Oscara. Sam spektakl otrzymał czte-
ry prestiżowe nagrody Tony w 2013 
roku. Poznańska wersja, „Pippin. 
Historia prawdziwa o poszukiwaniu 
szczęścia”, klimatem nawiąże do 

słynnego fi lmu „Parnassus” reżyse-
rii Terry’ego Gilliama. Nie zabrak-
nie w nim także elementów teatru 
pantomimy, teatru lalkowego, teatru 
tańca, a także komedii dell’arte. 
Widzowie poznają siłę manipulacji 
oraz marzeń, które mogą okazać się 

destrukcyjne. Spektakl będzie sta-
nowił komentarz do współczesności, 
a zarazem przypomni, że w imię sła-
wy ludzie gotowi są na najpodlejsze 
czyny. Piosenki i sceny zbiorowe 
musicalu z  jednej strony nawiązują 
do melodyjnej stylistyki muzyki pop, 
a z drugiej wykorzystują taneczne 
elementy muzyki Rn’b i soul i jeszcze 
w latach siedemdziesiątych ubiegłe-
go stulecia włączyły je do repertuaru 
tak znane czarnoskóre grupy jak The 
Jacksons Five, czy The Suprems. 
Wersja z 2013 ukazuje nową szatę 
dźwiękową musicalu, przybliżając 

go do współczesnych standardów 
brzmieniowych. Utwory takie jak 
„Magic to do”, „Corner of the sky” 
czy „Simple joys” pozostają w pa-
mięci jeszcze na długo po zakończe-
niu przedstawienia.

Reżyserem spektaklu jest Je-
rzy Jan Połoński, który w Teatrze 
Muzycznym w  Poznaniu z  powo-
dzeniem zrealizował „Footloose” 
i „Madagaskar  – musicalową przy-
godę”. Choreografi ę przygotuje 
Paulina Andrzejewska, scenografi ę 
zaprojektuje Mariusz Napierała, 
a kostiumy Agata Uchman. Red

Musical „Pippin” w Muzycznym
Polska premiera musicalu, który zadebiutował na Broadwayu w 1972 roku, odbędzie się 7 września. 
Teatr Muzyczny w Poznaniu pokaże nową wersję z 2013 roku

PROMOCJA
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Zdjęcia z próby do spektaklu „Pippin. Historia prawdziwa o poszukiwaniu szczęścia”.

W rolach głównych: Pippin: 
Wojciech Daniel, Maciej Pawlak, 
Mistrz Ceremonii: Izabela 
Pawletko, Dagmara Rybak, Król 
Karol: Radosław Elis, Jarosław 
Patycki, Fastrada: Anna Lasota, 
Agnieszka Wawrzyniak
Premiera: 7.09. g. 19.00
Przedpremiera: 6.09. g. 19.00
Spektakle: 8.09. g. 17.00, 11–
13.09., 26-27.09. g. 19.00, 28.09. 
g. 15.00 i 19.00, 29.09. g. 17.00
Bilety: 20–120 zł.

O spektaklu

W Szreniawie od 12 do 15 wrze-
śnia odbędzie się pierwsza edycja 
Festiwalu Land Art „Naturalia”. 
Organizatorami jego są Zarząd 
Stowarzyszenia Naukowo – Tech-
nicznego Inżynierów i Techników 
Ogrodnictwa, Oddział Poznański 
oraz Muzeum Narodowe Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno – Spożywczego 
w Szreniawie.

Land art – sztuka ziemi, sztu-
ka krajobrazu powstał 50 lat temu 
w USA. Obejmuje różnego rodzaju 
artystyczne działania w krajobra-
zie. Może sprowadzać się do dzieł 
w dużej skali lub obiektów bardziej 
kameralnych powstających w natu-
rze i przy użyciu natury. Land art 
jest bliski przyrodzie, przyjazny jej. 
Ze względu na użyte tworzywo wno-
si element przemijalności, zmian 
związanych ze starzeniem się, stop-
niową destrukcją naturalnego ma-
teriału. Metamorfoza dzieła sztuki 

pod wpływem sił natury jest częścią 
procesu artystycznego.

Festiwal Land Art „Naturalia” 
to impreza o charakterze między-
narodowym. Planowane są trzy dni 
konkursowe: 12 – 13 września wy-
konanie prac, 14 września werni-
saż i wręczenie nagród. Do udziału 
organizatorzy zapraszają artystów 
plastyków, architektów krajobrazu, 
fl orystów oraz studentów uczelni ar-
tystycznych, architektury krajobrazu.

Prace konkursowe na temat 
„Carpe diem” uczestnicy konkursu 
wykonają z naturalnych materiałów 
(np. części roślin, drewna). Ich dzie-
ła zostaną wkomponowane w teren 
otaczający obiekty Muzeum Naro-
dowego Rolnictwa i Przemysłu Rol-
no – Spożywczego w Szreniawie. 
Pokonkursowa wystawa potrwa do 
15 października.

SITO w minionych latach po-
dejmowało się organizacji wielu 

imprez o bardzo zróżnicowanym 
charakterze, których wspólnym 
elementem było wykorzystanie 
tworzywa roślinnego. Piękno ro-
ślin ozdobnych uwypuklały fl ory-
styczne prace Międzynarodowych 
Mistrzostw Florystycznych Polski, 
wystaw fl orystycznych, a także ini-
cjatywy wchodzące w obszar land 
art – Poznańskie Dywany Kwiatowe 
oraz „Wianki” w Parku Sołackim. 
Planowany I Festiwal Land Art 
„Naturalia” ma przybliżyć miesz-
kańcom Poznania i Wielkopolski 
formę sztuki posługującej się wy-
łącznie naturalnym tworzywem, 
między innymi roślinnym. Imprezie 
towarzyszyć będą otwarte warsztaty 
oraz wykłady propagujące kierunki 
sztuki posługujące się tworzywem 
roślinnym. Organizowany cyklicz-
nie festiwal w przyszłości może stać 
się miejscem spotkania twórców, 
wymiany doświadczeń. Red

Festiwal Land Art „Naturalia”

Wersja „Pippina” 
z 2013 ukazuje 
nową szatę 
dźwiękową 
musicalu

CHCESZ BYĆ DOBRZE POINFORMOWANY? 
Wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
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Jubileuszowe, bo już 20, Międzyna-
rodowe Mistrzostwa Wielkopolski 
ITF Futures Talex Open odbędą się 
od 19 do 25 sierpnia. Na poniedzia-
łek zaplanowano mecze eliminacyj-
ne kwalifi kacyjne, a od wtorku poje-
dynki turnieju głównego.

– W drabince turnieju głównego 
zobaczymy tenisistów plasujących 
się w trzeciej setce rankingu ATP, 
będzie miał więc on mocną obsadę 
– powiedział Jacek Muzolf, dyrek-
tor futuresa, który rozgrywany jest 
na kortach poznańskiego AZS przy 
ul. Noskowskiego. – Warto zwró-
cić uwagę między innymi na Petera 
Torebko. Niemiec, który ma polskie 
korzenie kilka lat temu zagrał w Po-
znaniu. Interesującym tenisistą jest 
też 18-letni Czech Jiri Lehecka. 
Z „jedynką” ma wystąpić Denis 
Jewsjejew, reprezentant Kazachsta-
nu, który znajduje się na 334 miej-
scu rankingu ATP.

Z rankingu do turnieju głównego 
nie dostał się żaden Polak. To najle-
piej świadczy o jego silnej obsadzie. 
Nasi tenisiści otrzymali „dzikie 
karty”. Polski Związek Tenisowy 
przyznał je Danielowi Michalskie-
mu i Janowi Zielińskiemu. Organi-
zatorzy futuresa z kolei dwie „dzikie 

karty” przekazali tenisistom AZS 
Poznań: Marcelowi Politowiczowi 
(aktualny wicemistrz Polski junio-
rów) i Janowi Wajdemajerowi, który 
w niedawnym Grand Prix Wojcie-
cha Fibaka w ramach ITF Juniors 
Tournament wygrał grę podwójną.

Przypomnijmy, w Talex Open 
grali tacy zawodnicy jak: Jerzy Jano-
wicz, Lukas Rosol (pokonał w 2012 
roku na kortach Wimbledonu Rafa-
ela Nadala), Robert Lindstedt (wy-
grał w Poznaniu w 2002 r.). W 2013 
r. grał tu także Kyle Edmund. Bry-
tyjczyk jest obecnie 30 rakietą świa-
ta. W stolicy Wielkopolski rywalizo-
wali też Mariusz Fyrstenberg i Fin 
Kim Tillikainen, były trener Jano-
wicza, który triumfował tu w 2003 
r. Na kortach AZS pierwsze kroki 
w zawodowym tenisie stawiali także 
Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, 
obecnie najlepsi polscy tenisiści. 

24 sierpnia rozegrane zostaną 
półfi nały singla i fi nał gry podwój-
nej. 25 sierpnia natomiast fi nał gry 
pojedynczej.

Pula nagród tegorocznej imprezy 
wynosi 25 tysięcy dolarów. Zwycięz-
ca gry pojedynczej otrzyma 3.600 
dolarów oraz 20 punktów do ran-
kingu ATP. Red 

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 zo-
staną przeprowadzone na bieżni 
lekkoatletycznej. Dystanse (osob-
no chłopcy i dziewczynki): 100m 
– dzieci w wieku 2-3 lat (limit 40 
chłopców i 40 dziewczynek), 200m 
– dzieci w wieku 4-5 lat (limit 40 
chłopców i 40 dziewczynek), 400m 
– dzieci w wieku 6-8 lat (limit 40 
chłopców i 40 dziewczynek), 800m 
– dzieci w wieku 9-10 lat (limit 40 
chłopców i 40 dziewczynek), 1000m 
– dzieci w wieku 11-12 lat (limit 25 
chłopców łącznie z kategorią 13-15 
lat), 1000m – dzieci w wieku 13-
15 lat (limit 25 dziewczynek łącz-
nie z kategorią 11-12 lat). Opłata 
startowa wynosi: w okresie do 31 
sierpnia – 20 zł, a od 1 września do 
11 września – 25 zł. Formularz zgło-
szeń: https://www.zapisy.maraton-
czykpomiarczasu.pl/pl/tarnovia-
run . Każdy pakiet startowy zawierać 
będzie voucher do partnerów (Jump 
Arena – Park Trampolin, Rodzinka 
Park Rozrywki, Tarnowskie Termy) 
, koszulkę i słodki przysmak. Będzie 

też strefa zabaw dla dzieci (trampo-
liny, zamki dmuchane, zjeżdżalnie, 
tory przeszkód, baseny(jak będzie 
ciepło ), mini-siłownie, miasteczko 
piłkarskie, liczne konkursy z nagro-
dami. Wszystkie atrakcje dla naj-
młodszych są za darmo. 

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

Rozpoczyna się 
Talex Open 

Sportowe atrakcje 
z GKS Tarnovia
 NASZ PATRONAT

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.

Proklamowanie, czyli wprowa-
dzenie nowego króla kurkowego, 
w przeszłości odbywało się w uro-
czystej oprawie, zwykle odbywało 
się z udziałem władz miasta, hierar-
chów kościelnych i licznej widowni. 
Król kurkowy to osoba historyczna, 
w przeszłości na czas swojego pa-
nowania król kurkowy uzyskiwał 
szereg przywilejów łącznie ze zwol-
nieniami podatkowymi. Drzewiej 
król kurkowy zasiadał wśród rajców 
z prawem zabierania głosu jednak 
bez prawa głosowania. W Kórniku, 
po reaktywowaniu bractwa w 1987 
r., uroczyste proklamacje odbywa-
ły się na podzamczu, w obchodach 
Święta Ludowego. Towarzyszyły 
temu występy taneczne zespołów 
ludowych i festyny. 

27 lipca na podzamcze przy-
byli bracia kurkowi z rodzinami, 
burmistrz Przemysław Pacholski, 
przewodniczący Rady Gminy Adam 
Lewandowski, Magdalena Matel-
ska-Bogajczyk, kierownik Wydziału 
Promocji Gminy Kórnik oraz licznie 
zaproszeni goście, m.in. rodzice 
króla Karola z Konina oraz rodzice 
jego narzeczonej Katarzyny z Po-
znania.

Po otwarciu i przemówieniu Mar-
ka Baranowskiego, prezesa bractwa 
kurkowego burmistrz miasta Kór-
nik Przemysław Pacholski wręczył 
królowi okolicznościowy adres. 
Następnie prezes KBBK zaprosił 

towarzyszących królowi rycerzy: 
Macieja Łabno oraz Wojciecha 
Antczaka i przyjął od ustępującego 
króla kurkowego Romana Fludry 
insygnia królewskie i przekazał je 
Karolowi Jabłońskiemu. Po gratu-
lacjach i ogłuszającym wystrzale 
z armatki brackiej na cześć nowego 
króla kurkowego Karola Jabłońskie-
go wymaszerowano na sygnał dy-
rygenta orkiestry harcerskiej druha 
Jacka Kozłowskiego. W eskorcie 
policji na czele z królem, bracia 
pomaszerowali ulicami Kórnika. 
Uroczystość proklamacji oraz prze-
marsz odbył się w strugach deszczu. 
Nie zmąciło to dobrego nastroju 
uroczystości braciom kurkowym 
oraz zaproszonym, gdyż na ten 

deszcz oczekiwano w Kórniku od 
dawna. Zgodnie z tradycją król kur-
kowy zaprosił braci i gości na ucztę 
królewską do siedziby bractwa do 
strzelnicy w Skrzynkach. Tam też 
udekorowano pamiątkowym diade-
mem narzeczoną Karola Katarzynę 
Łukaszewicz. Przybyli na uroczy-
stość przekazali jemu tradycyjnie 
upominki. 

Tymczasem król kurkowy z ry-
cerzami Maciejem Łabno i Wojcie-
chem i Antczakiem, wszystkich 
braci kurkowych, przyjaciół oraz 
sympatyków zapraszają na Bal Kró-
lewski, który odbędzie się 8 lutego 
2020 roku w restauracji „Podróż-
nik” w Koszutach.
Kazimierz Krawiarz

Proklamacja królewska
W Kórniku przekazano insygnia królewskie Karolowi 
Jabłońskiemu
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REKLAMA

Za żużlowcami runda zasadnicza 
drugoligowych rozgrywek. 9 zwy-
cięstw, 3 porażki i 5 punktów bo-
nusowych to dorobek Power Duck 
Ivston PSŻ Poznań w tegorocznej 
rywalizacji. 

Ostatecznie rundę zasadniczą 
poznaniacy kończą na drugiej loka-
cie – tuż za żużlowcami ZOOleszcz 
Polonia Bydgoszcz. W miarę trwania 
sezonu apetyty „Skorpionów” sukce-
sywnie rosły i wydawało się, że zajęcie 
pierwszego miejsca przed fazą play-
off, będzie dla żużlowców ze stolicy 
Wielkopolski czystą formalnością. 

Prezes PSŻ Poznań, Arkadiusz 
Ładziński, jest jednak zadowolony 
z pozycji drużyny: – Czy to dobre 
miejsce? Są na pewno tacy, którzy 
czują lekki niedosyt. My po części 
również. Wiedzieliśmy jednak, iż liga 
w tym sezonie będzie niezwykle wy-
równana i emocjonująca i gdyby ktoś 
w kwietniu powiedział nam, że po 
pierwszej fazie rywalizacji będziemy 
na drugim miejscu, bralibyśmy ten 
wynik w ciemno. 

Przed podopiecznymi trenera To-
masza Bajerskiego rewanżowe pół-
fi nałowe rewanżowe spotkanie z OK 
Bedmet Kolejarz Opole. Opiekun 
„Skorpionów” awizował na ten mecz 
najlepszy skład, jaki w tym sezonie 
dysponowali poznaniacy. Cieszy 
szczególnie powrót na tor lidera klu-

bu i całych tegorocznych rozgrywek, 
Davida Bellego. Francuz przecho-
dził trzytygodniową rehabilitację po 
kontuzji obojczyka, jakiej nabawił 
się podczas jednej z rund Speedway 
Euro Championship w Toruniu. 

Zwycięzca dwumeczowej rywa-
lizacji awansuje do fi nału tego-

rocznych rozgrywek. Co ciekawe, 
przegrana w fi nale nie oznacza, iż 
zespół traci szanse na awans. Drugi 
zespół w lidze czeka bowiem jeszcze 
dwumecz barażowy z ostatnią eki-
pą Nice. 1 Ligi. Już dziś wiemy, że 
swojego przeciwnika oczekuje Orzeł 
Łódź. 

Już w najbliższą niedzielę, 25 sierpnia, o godz. 16.45, w rewanżowym pojedynku 
półfi nałowym, drużyna Power Duck Iveston PSŻ Poznań podejmie OK Bedmet Kolejarza Opole. Stawka 
rywalizacji jest ogromna, bowiem zwycięzca dwumeczu awansuje do fi nału 2. Ligi Żużlowej

W niedzielę mecz o fi nał 2. Ligi Żużlowej
 NASZ PATRONAT

Michał 
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

• Normalny: 30 zł (przez internet 
i w stacjonarnej przedsprzedaży) / 
33 PLN (w kasach w dniu meczu);
• Ulgowy: 22 zł / 25 zł;
• Junior: 1 zł / 3 zł.
Na spotkania fazy play-off karnety 
2019 nie obowiązują! Dla karne-
towiczów przygotowane zostały 
wejściówki w niższych cenach:
• Normalny: 25 zł / 28 zł.
• Ulgowy: 18 zł / 20 zł
• Junior: 1 zł / 3 zł.
• Dla naszych Czytelników 
mamy tradycyjnie 10 biletów 
na mecz ligowy Power Duck 
Iveston PSŻ Poznań. Szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl.

Bilety


