
impuls
dla powiatu 

poznańskiego

BE
ZP

ŁA
TN

Y 
DW

U
TY

GO
DN

IK
 M

IE
SZ

KA
Ń

CÓ
W

 P
O

ZN
AN

IA
 I

 O
KO

LI
C

PO
ZN

A
Ń

, B
U

K,
 C

ZE
RW

O
N

A
K,

 D
O

PI
EW

O,
 D

U
SZ

N
IK

I, 
KL

ES
ZC

ZE
W

O,
 K

O
M

O
RN

IK
I, 

KO
ST

RZ
YN

, K
Ó

RN
IK

, L
U

BO
Ń

, M
O

SI
N

A,
 M

U
RO

W
A

N
A

GO
ŚL

IN
A,

 
O

PA
LE

N
IC

A,
 

PO
BI

ED
ZI

SK
A,

 
PU

SZ
CZ

YK
O

W
O,

 
RO

KI
ET

N
IC

A,
 

ST
ĘS

ZE
W

, 
SU

CH
Y 

LA
S,

 
SW

AR
ZĘ

DZ
, 

TA
RN

O
W

O
 

PO
DG

Ó
RN

E 

NR 166 / 30 WRZEŚNIA 2019 / NAKŁAD 20.000NAKŁAD 20.000  / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Dwudzieste urodziny Dwudzieste urodziny 
powiatu poznańskiegopowiatu poznańskiego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach 13 września gościł wielu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach 13 września gościł wielu 
znamienitych gości. Tu bowiem powiat poznański obchodził swoje 20-lecie. Drugiego dnia znamienitych gości. Tu bowiem powiat poznański obchodził swoje 20-lecie. Drugiego dnia 
świętowania tysiące osób bawiło się na pikniku w Bolechowie. Więcej naświętowania tysiące osób bawiło się na pikniku w Bolechowie. Więcej na STR. 14–15STR. 14–15
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Dobiega końca VIII kadencja sej-
mu. Jak Pan ją ocenia z perspek-
tywy Wielkopolski?

– To była dla Wielkopolski niespe-
cjalnie korzystna kadencja. Jestem 
posłem na Sejm RP od 2001 roku. 
W poprzednich kadencjach uda-
wało się realizować duże projekty 
inwestycyjne. Wspomnę tu między 
innymi o Zachodniej Obwodnicy 
Poznania, kampusie uniwersytec-
kim na poznańskim Morasku czy 
najnowocześniejszym w tej części 
sprzęcie do wykrywania nowotwo-
rów w Wielkopolskim Centrum 
Onkologii. W obecnej kadencji 
sejmu Wielkopolska i Poznań były 
raczej pomijane przy planowaniu 
i realizowaniu ważnych inwestycji. 
Za czasów naszych rządów 
organizowałem w Sejmie RP 
spotkania „przyjaciół Poznania”. 
Niezależnie od barw politycznych, 
spotykaliśmy się, dyskutowaliśmy 
o konkretnych tematach. Zapra-
szaliśmy ministrów, prowadzili-
śmy, trudne nieraz dyskusje. Ale 
często skuteczne. Niezwykle miło 
wspominam np. współpracę z dr 
Krystyną Łybacką. Jest osobą 
z dużą klasą, która umiała walczyć 
o nasze lokalne interesy. Graliśmy 
zespołowo. Dziś jest to, niestety, 
trudniejsze. 

Co ma Pan na myśli?

– Obecna kadencja jest niestety 
„wyjątkowa”. Posiedzenia plenarne 
odbywały się dużo rzadziej niż 
w poprzednich kadencjach. Wiele 
zwyczajów parlamentarnych zwią-
zanych z dobrą współpracą między 
poszczególnymi partiami zostało 
zaniechanych. Brakuje dziś miejsca 
na rzetelną debatę i krytyczną 
ocenę stanowionego prawa, co do 
którego jakości mam wiele zastrze-
żeń. Króluje, niestety, dyscyplina 
partyjna. Brakuje dialogu i współ-
pracy na rzecz naszego regionu. 
Ubolewam nad tym.

Jakie, Pana zdaniem, są najwięk-
sze wyzwania, z którym zmierzy 
się Poznań i w najbliższych 
latach? 

– Po pierwsze, ze względu na 
ciągły rozwój aglomeracji poznań-
skiej, należy w sposób precyzyjny 
planować budować i modernizo-
wać ciągi komunikacyjne, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem komuni-
kacji zbiorowej. Naokoło Poznania 
powstają kolejne „sypialnie”, 
coraz bardziej oddalone od miasta. 
Dlatego województwo inwestuje 
znaczne środki w Kolej Metropoli-
talną. Musimy ten projekt wspie-
rać. Ważna jest budowa kolejnych 
parkingów „Park &Ride”, tak aby 
stworzyć funkcjonalną sieć zachę-
cającą kierowców do korzystania 
z transportu zbiorowego. To także 
kwestia między innymi przeję-
cia od PKP Dworca Głównego 

w Poznaniu i remontu budynku 
tzw. starego dworca i dobudowania 
kolejnego toru. Priorytetem w skali 
województwa powinno być dokoń-
czenie m.in. dróg ekspresowych 
S5 i S11.

A poza inwestycjami związanymi 
z komunikacją?

– Kluczowym wyzwaniem na naj-
bliższe lata w mojej ocenie jest służ-
ba zdrowia. 9 października otwie-
ramy nowy Oddział Kardiochirurgii 
Dziecięcej Szpitala Klinicznego 
im. Karola Jonschera w Poznaniu. 
Cieszę się, że mogłem wspierać ten 
projekt. Ale to kropla w morzu po-
trzeb. Należy przyspieszyć proces 
inwestycyjny związany z Budową 
nowego szpitala klinicznego w Po-
znaniu. Miasto już wywiązało się ze 
swojej roli przekazując grunt pod 
inwestycję. Prze dwa lata rząd nie 

zrobił w sprawie budowy praktycz-
nie nic. To się musi zmienić. 

Jak z perspektywy czasu interpre-
tuje Pan Waszą porażkę wybor-
czą w 2015 roku?

– Rzeczywiście ludzie byli nami 
zmęczeni. Przez długi okres 
naszych rządów naszą energię 
pochłonęła walka ze skutkami 
kryzysu gospodarczego. Nasze 
reformy są dzisiaj jedną z podstaw 
obecnej dobrej sytuacji gospodar-
czej. Dzięki temu możliwe są dziś 
programy prospołeczne, takie jak 
„500+”. Środki na to nie wzięły 
się znikąd. Nie jest też prawdą, 
że „Platforma nie robiła nic dla 
ludzi”. Wprowadziliśmy wiele 
prospołecznych instrumentów, ale 
niekoniecznie się nimi chwaliliśmy. 
A jest to między innymi: najdłuższy 
urlop rodzicielski w Europie, wpro-
wadzenie urlopu tacierzyńskiego, 
znaczne zwiększenie świadczenia 
pielęgnacyjnego dla rodzin niepeł-
nosprawnych, ustawa żłobkowa, 
kosiniakowe 1000 zł na dziecko 
w pierwszym roku, wprowadzenie 
zasady „złotówka za złotówkę” 
przy pobieraniu zasiłków, program 
przedszkole za złotówkę, bezpłatne 
podręczniki i wiele innych....
Ale wracając do pytania. Wiem, 
że za mało uwagi poświęciliśmy 
niektórym grupom społecznym. 
Najważniejsze jest rozmowa. Ja 
się rozmów nie boję, nawet tych 
najtrudniejszych. Wiem też, że są 
ludzie, których trzeba wspierać 
w sposób szczególny. Myślę tu 
przede wszystkim o osobach star-
szych, które borykają się z wysoki-
mi cenami, brakiem leków i opieki. 
Prognozy demografi czne nie są 
dla nas korzystne. Coraz mniej 
pracujących będzie „utrzymywać” 
przyszłych emerytów. To jest nasze 
cywilizacyjne wyzwanie. 
Dużo do myślenia dał protest na-
uczycieli. Ci ludzie mają niezwykle 
odpowiedzialną pracę. W trosce 

o nasze dzieci i wnuki – sam mam 
już dwa – musimy zapewnić im 
godną płace i warunki. 
Wspierać należy także naszą mło-
dzież. Należy im ułatwić chociażby 
wynajem mieszkania, a także 
możliwie jak najbardziej zapewnić 
odpowiednią wiedzę i kompetencje, 
jakich potrzebuje dzisiejszy rynek 
pracy.

Czym chciałby się Pan zajmować 
w przyszłej kadencji Sejmu RP?

– Wszystko zależy od wyborców. 
Jeśli mi zaufają, będę dalej wyko-
rzystywał swoje doświadczenie. 
Przez 11 lat byłem wójtem gminy 
Tarnowo Podgórne. Od 2001 roku 
zasiadam w ławach sejmowych. 
Mam doświadczenie zarówno 
samorządowe jak i centralne – to 
bardzo pomaga w pracy, gdy 
rozumiesz różne punkty widze-
nia. Będę chciał dalej pracować 
w Komisji Samorządu Terytorial-
nego i Polityki Regionalnej. Jestem 
zwolennikiem decentralizacji. Tu na 
miejscu widać lepiej, w jakiś sposób 
przeprowadzić daną inwestycję 
i jakie są potrzeby mieszkańców niż 
zza biurka w Warszawie. Centralne 
planowanie już kiedyś przerabiali-
śmy i wiemy, jak to się skończyło.
Będę także w miarę możliwości 
wspierał każdą sensowną lokal-
ną inicjatywę. My, poznaniacy, 
musimy tworzyć wspólny front 
i razem lobbować na rzecz naszego 
regionu. To bardzo ważne. Takim 
sprawdzianem w przyszłej kadencji 
będzie chociażby wyżej wymieniony 
Szpital Kliniczny. 
Staram się wykonywać mój mandat 
jak najlepiej. Ale czy będzie mi dana 
możliwość dalszej pracy, zależy od 
wyborców. Nie mam maszynki do 
głosowania. Z rozmów z mieszkań-
cami Poznania i powiatu poznań-
skiego wynika, że nie jest tak źle. 
Z pokorą przyjmę każdy Państwa 
werdykt.
Rozmawiał Sławomir Lechna

Najważniejsza jest rozmowa
Rozmowa z posłem Waldym Dzikowskim, kandydatem do Sejmu RP IX kadencji z Komitetu 
Wyborczego Koalicji Obywatelskiej, miejsce na liście 4
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Pomimo pojawiających się spe-
kulacji na ten temat, Pani start 
do Sejmu do ostatniej chwili był 
tajemnicą. 

– Mój start uzależniałam od wielu 
czynników. Priorytetem był oczywi-
ście odpowiedni kształt listy – taki, 
który gwarantowałby zdecydowa-
ne zwycięstwo w naszym okręgu 
i w konsekwencji wpłynął na dobry 
wynik Koalicji Obywatelskiej w ca-
łym kraju. Chciałam, aby znalazły 
się na niej przede wszystkim osoby 
dotychczas nie kojarzone jedno-
znacznie z polityką. Ważna była dla 
mnie również obecność kobiet. To 
wszystko obiecał mi i zagwaranto-
wał Grzegorz Schetyna. 

Wie już Pani czym zajmie się 
jako posłanka? Co będzie Pani 
priorytetem?

– Filarem mojej działalności 
publicznej są wartości – sprawie-
dliwość, wolność, równość i prawo. 
To one determinują priorytety 
przyszłej aktywności poselskiej 
i przekładają się na konkretne pro-
pozycje ustawowe czy budżetowe. 
W świetle powyższego, chciałabym 
podjąć pracę w Komisji Ustawo-
dawczej, Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka oraz ewentualnie Komi-
sji Polityki Społecznej i Rodziny. To 
tam najlepiej wykorzystam swoje 
wykształcenie i doświadczenie 
zawodowe. Nie wykluczam również 
pracy w innych komisjach, choć 
zależy to oczywiście od tego, jakie 
będą działały w kolejnej kadencji 
Sejmu RP.

Jak – w kilku słowach – rozumie 
Pani wskazane wartości? 

– Przez sprawiedliwość rozumiem 
m.in. powrót do pełnej nieza-
wisłości sądów, tj. wybór nowej 
niezależnej KRS, czy usunięcie 
wszelkich wpływów politycznych 
na sędziów. To także odpolitycznie-
nie prokuratury poprzez rozdzie-
lenie funkcji prokuratora general-
nego i ministra sprawiedliwości. 
Wolność to w szczególności wol-
ność kultury, mediów, poglądów 

czy wyznania. Równość wiąże się 
z kwestiami równości płci poprzez 
zapewnienie równych warun-
ków pracy czy walkę z przemocą 
fi zyczną i ekonomiczną względem 
kobiet. Ale równość to także równy 
dostęp do świadczeń opieki zdro-
wotnej fi nansowanych ze środków 
publicznych. Prawo to, najogólniej 
mówiąc, przestrzeganie zasad, 
jakie zawarliśmy w Konstytucji. 

Przejdźmy do konkretów. Na co 
z Pani strony mogą liczyć pozna-
niacy? Czy wśród planowanych 
przez miasto inwestycji jest coś, 
co chciałaby Pani szczególnie 
wesprzeć z pozycji posłanki?

– Poznań potrzebuje wspar-
cia z budżetu państwa na wiele 
ważnych i wyczekiwanych przez 
poznaniaków inwestycji. Osobi-

ście będę wspierała m.in. budowę 
nowej siedziby Teatru Muzycznego. 
Niezmiernie ważnym projektem jest 
też budowa Filharmonii w miejscu 
obecnego Stadionu im. Szyca. 
Kwestią kluczową jest także walka 
ze smogiem poprzez zmniejszanie 
źródeł niskiej emisji. Musimy więc 
rozwijać w naszym regionie Po-
znańską Kolej Metropolitalną, czym 
redukujemy liczbę wjeżdżających do 
Poznania samochodów. Koniecz-
na jest również dalsza likwidacja 
kopciuchów i podłączanie kolejnych 
mieszkań do miejskiego ogrzewa-
nia. Musimy wspierać także starania 
o dofi nansowanie na kluczowe pro-
jekty komunikacyjne w Poznaniu, 
np. II etap Tramwaju na Naramowi-
ce, ale też np. na Kopernika czy na 
Główną. Najważniejszy jest jednak 
dworzec kolejowy, przywrócenie 
funkcji pasażerskich w starym 
budynku jest kluczowe i musimy 
o to skutecznie zawalczyć, podobnie 
jak o środki na dalszą rewitalizację 
centrum miasta czy dalszy rozwój 
terenów nadwarciańskich.

Sondaże wskazują na przewagę 
Prawa i Sprawiedliwości nad Ko-
alicją Obywatelską. Wierzy Pani 
w zwycięstwo 13 października?

– Oczywiście, że wierzę. Musimy 
pamiętać, że ewentualne zwycię-
stwo PiS-u nie daje im gwarancji 
większości sejmowej i stworzenia 
rządu. Jestem przekonana, że łącz-
na liczba mandatów ugrupowań 
dzisiejszej opozycji demokratycznej 
może być większa niż liczba man-
datów PiS-u. Gra się jeszcze nie 
skończyła, a przed nami kluczowe 
tygodnie kampanii wyborczej. 
Rozmawiał Sławomir Lechna

Sprawiedliwość, wolność, 
równość i prawo
Rozmowa z Joanną Jaśkowiak, kandydatką do Sejmu RP, liderką listy Koalicji Obywatelskiej
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26 września starosta Jan Grab-
kowski podpisał porozumienia 
z przedstawicielami miasta Poznań 
oraz powiatów: obornickiego, mię-
dzychodzkiego, nowotomyskiego, 
kościańskiego, śremskiego, podpo-
znańskimi gminami i spółką PKS 
na utrzymanie linii autobusowych. 
Zrobiono tym samym poważny 
krok w kierunku powstania związku 
powiatowo-gminnego, który w cało-
ści będzie odpowiadał za przewozy 
PKS w metropolii Poznań i na ob-
szarach przylegających. Do 2020 
roku powiat poznański, miasto Po-
znań wraz z samorządami – człon-
kami porozumienia – planują prze-
znaczyć na utrzymanie linii ok. 6,2 
mln zł. 

W marcu tego roku prezydent 
Poznania poinformował starostów, 
burmistrzów i wójtów, że lokalny 
PKS notuje złe wyniki fi nansowe. 
Pod uwagę brano nawet jego likwi-
dację tłumacząc, że miasta nie stać 
na fi nansowanie przewozów au-
tobusowych dla okolicznych gmin 
i powiatów, które w ogóle nie party-
cypują w kosztach. 

– Dotychczasowa formuła funk-
cjonowania PKS, jako spółki miasta 
Poznania, nie sprawdziła się. Z roku 
na rok narastały problemy ekono-
miczne i nierentowność jej utrzymy-
wania – mówi Bartosz Guss, zastęp-
ca prezydenta Poznania.

Wówczas z inicjatywą ratowana 
linii autobusowych wyszedł staro-
sta poznański. W toku kolejnych 

spotkań część powiatów i gmin 
obsługiwanych przez spółkę zade-
klarowała chęć powołania celowego 
związku powiatowo-gminnego, któ-
ry w przyszłości przejąłby nieodpłat-
nie akcje poznańskiego PKS, a na-
stępnie mógł aplikować po środki 
unijne na odnowę taboru. 

Jednak do czasu jego powołania 
konieczne było podpisanie porozu-
mienia międzypowiatowego, aby 
stworzyć sieć linii autobusowych, 
szczególnie tam, gdzie nie dociera 
Poznańska Kolej Metropolitalna. 

– Po pierwsze, podjęte przez nas 
działania mają zapobiec wyklucze-
niu transportowemu mieszkańców 
poszczególnych gmin. To z kolei 
pozwoli zapewnić podobny stan-
dard funkcjonowania przewozów 

autobusowych na całym obszarze 
metropolii Poznań i na obszarach 
przylegających. Dzięki naszej inicja-
tywie uda się też ograniczyć liczbę 
miejscowości, które obecnie nie są 
obsługiwane przez żaden transport 
zbiorowy – wyjaśnia Jan Grabkow-
ski. – Niezwykle ważne jest za-
pewnienie osobom, które nie mają 
samochodu dojazdu do zakładów 
pracy i szkół zlokalizowanych na 
terenie powiatu, a także swobodne-
go przemieszczania się z powiatów 
sąsiednich i z Poznania. Zachowa-
nie istniejącej sieci autobusowej po-
winno wpłynąć także na utrzymanie 
natężenia ruchu na drogach powia-
towych – dodaje starosta poznański. 

Porozumienia zakładają, że sa-
morządy będące ich stronami prze-

kazują powiatowi poznańskiemu 
środki fi nansowe na utrzymanie 
i organizację przewozów. 

– Nowa formuła otwiera szerokie 
perspektywy. Przechodzimy z mo-
nopolu dużej gminy na partycypację 
kilkudziesięciu podmiotów. Wspól-
nie będziemy decydować o kształcie 
transportu publicznego i w sposób 
bardziej optymalny podejmować 

decyzje. To powiaty, gminy i ich 
mieszkańcy najlepiej znają swoje 
potrzeby – mówi Bartosz Guss.

– Po raz kolejny pokazaliśmy, że 
jesteśmy odpowiedzialni za swych 
mieszkańców. To dzięki pełnej soli-
darności możemy dziś mówić o suk-
cesie i sile samorządów – dodaje 
Jan Grabkowski, który serdecznie 
podziękował członkom porozumie-
nia. Starosta poznański zapowie-
dział też poszerzenie porozumienia 
o powiaty: grodziski i szamotulski 
już w październiku.

Dodajmy, że utrzymanie funkcjo-
nowania powiatowej komunikacji 
autobusowej leży też w  interesie 
Poznania z uwagi na ograniczenie 
liczby samochodów osobowych 
wjeżdżających do miasta oraz 
ograniczenie wpływu wzmożonego 
ruchu samochodowego mającego 
wpływ na jakość powietrza.

Porozumienie będzie funkcjono-
wać do końca 2020 roku i do tego 
czasu powstać ma spółka powia-
towo-gminna, która przejmie 100 
procent udziałów PKS Poznań. 

Do 2020 roku powiat poznański 
przeznaczy na realizację zadania 
1,7 mln zł, a miasto Poznań 1,34 
mln zł. Pozostali członkowie poro-
zumienia ponad 3 mln zł. 

Nie jest jeszcze znana siatka po-
łączeń PKS Poznań. Mają zostać 
utrzymane te obecnie oferowane, 
pod warunkiem jednak, że przebie-
gną przez tereny powiatów, które 
podpiszą porozumienie. Red 

Porozumienie w sprawie PKS podpisane
Będzie ono funkcjonować do końca 2020 roku i do tego czasu powstać ma spółka powiatowo-gminna, 
która przejmie 100 procent udziałów PKS Poznań

W Poznaniu, po raz pierwszy 
w Polsce, zaprezentowano autobus 
wodorowy Solaris Urbino 12 hy-
drogen. To ekologiczny i całkowicie 
bezemisyjny pojazd. Być może za 
kilka lat będzie on wozić pasażerów 
również w naszym mieście.

– To jest pojazd przyszłości. Dla 
Miasta i dla naszego przewoźni-
ka, czyli MPK, istotne jest stawia-
nie na innowacje – mówi Mariusz 
Wiśniewski, zastępca prezydenta 
Poznania. – Nawet jeśli z różnych 
powodów technicznych są to po-
jazdy, które w najbliższym czasie 
nie będą jeszcze u nas jeździć, to 
jednak warto popularyzować nowe 
technologie i pokazywać, jakie moż-
liwości otwiera przed nami trans-
port publiczny. Autobus wodorowy 
Solaris Urbino 12 hydrogen swoją 
premierę miał w czerwcu podczas 
Światowego Szczytu Transportu 
Publicznego UITP w Sztokholmie. 
W ostatnich tygodniach był testo-
wany przez przewoźników w Austrii 
i we Włoszech. Najnowszy produkt 
podpoznańskiego producenta cie-
szy się dużym zainteresowaniem 
wśród potencjalnych klientów 
o czym świadczy zapotrzebowanie 
na testy pojazdu w kilku europej-

skich miastach. Jeszcze w sierp-
niu został zaprezentowany w Graz 
i Klagenfurcie, a następnie udał się 
do włoskiego Bolzano. W kolejnych 
tygodniach pojazd trafi ł na testy do 
Niemiec, do operatorów z Frank-
furtu, Kolonii i Wuppertalu. Dzisiaj 
z kolei odbyła się jego prezenta-
cja w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Komunikacyjnym w Poznaniu. To 
premierowy pokaz tego pojazdu na 
rynku polskim. 

– Relacje Solarisa z poznań-

skim MPK trwają już ponad 20 lat 
i mam nadzieję na jeszcze wiele lat 
dalszej współpracy. Po raz kolejny 
to właśnie w stolicy Wielkopolski, 
jako w pierwszym polskim mieście, 
prezentujemy nasz nowy produkt. 
Obecnie jesteśmy w trakcie reali-
zacji 21 autobusów dla Poznania, 
który jest pionierem w wielu dzie-
dzinach – mówi Petros Spinalis, 
wiceprezes Solarisa. 

Wiele europejskich miast dąży 
do tego, aby ich komunikacja miej-

ska była jak najbardziej przyjazna 
środowisku. Solaris wychodzi na-
przeciw tym oczekiwaniom dodając 
do swojej oferty pojazdów nisko– 
i bezemisyjny autobus zasilany wo-
dorem.

Autobus wyposażony jest w no-
woczesne ogniwo paliwowe, które 
pełni funkcję miniaturowej elek-
trowni wodorowej na pokładzie po-
jazdu. Dzięki zastosowanej techno-
logii autobus będzie miał możliwość 
pokonania na pojedynczym tanko-
waniu aż 350 kilometrów. Energia 
elektryczna w ogniwie wodorowym 
powstaje w procesie odwróconej 
elektrolizy wody i przekazywana jest 
bezpośrednio do układu napędowe-
go. Jedynymi produktami reakcji 
chemicznej zachodzącej w ogniwie 
są ciepło oraz para wodna. Pojazd 
nie generuje więc absolutnie żad-
nych szkodliwych substancji.

W autobusach wodorowych So-
larisa wykorzystano zestaw ogniw 
paliwowych o mocy 60 kW. W skład 
całego układu wodorowego wcho-
dzą także urządzenia pomocnicze, 
odpowiadające m.in. za dostarcza-
nie wodoru i powietrza pod odpo-
wiednim ciśnieniem, recyrkulację 
pierwiastka, który nie został zużyty 

wcześniej, a także za utrzymanie od-
powiedniej i stabilnej temperatury 
ogniw podczas pracy.

Nowość w portfolio Solarisa wy-
posażona jest w małą baterię trak-
cyjną Solaris High Power, która ma 
za zadanie wspomaganie ogniwa 
paliwowego w chwilach najwięk-
szego zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną. Bateria ładowana 
jest energią pochodzącą z wodoru 
oraz poprzez rekuperację z proce-
su hamowania. Jest też możliwość 
podładowania jej poprzez gniazdo 
plug-in. Uzupełnienie układu napę-
dowego stanowi oś ze zintegrowa-
nymi silnikami elektrycznymi.

Niezwykle ekologiczny Solaris 
Urbino 12 hydrogen jest wynikiem 
konsekwentnego inwestowania 
producenta w bezemisyjne środki 
transportu publicznego. Autobus 
z ogniwem wodorowym oferuje 
wszystkie zalety napędu elektrycz-
nego, takie jak niski poziom hała-
su i wibracji, a przede wszystkim 
absolutny brak emisji szkodliwych 
substancji w miejscu użytkowania. 
Pojazdy wyposażone w technolo-
gię wodorową cechują się przy tym 
dużym zasięgiem i krótkim czasem 
tankowania. RB

Wodorowy autobus zaprezentowano w Poznaniu

Do 2020 roku 
samorządy planu-
ją przeznaczyć na 
utrzymanie linii 
ok. 6,2 mln zł
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Podpisanie umowy w tej sprawie, 
pomiędzy gminą Dopiewo a  fi rmą 
WUPRINŻ S.A., nastąpiło 26 wrze-
śnia 2019 r.

Rozbudowa i modernizacja do-
piewskiej oczyszczalni to kolejny 
etap porządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie pod-
poznańskiej gminy. Dzięki niej 
wzrośnie liczba gospodarstw domo-
wych korzystających z  ulepszone-
go systemu oczyszczania ścieków. 

Realizacja projektu przyczyni się 
do zwiększenia możliwości odbioru 
ścieków komunalnych W  wyniku 
przedsięwzięcia wzrośnie przepu-
stowość oczyszczalni, co – patrząc 
perspektywicznie – zaspokoi po-
trzeby dynamicznie rozwijającej się 
gminy na kilka lat.

Gmina Dopiewo posiada do-
świadczenie w  realizacji projektów, 
dotyczących gospodarki wodno-
ściekowej. Zrealizowała kilkanaście 

tego typu projektów, których reali-
zację umożliwiło wsparcie funduszy 
Unii Europejskiej. 

Projekt zostanie dofi nansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielko-

polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 – 
Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”, 
Działanie 4.3  „Gospodarka wodno-
ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Go-
spodarka wodno-ściekowa”. AM

7 milionów dotacji
Oczyszczalnia w Dopiewie będzie rozbudowana i zmodernizowana. Gmina 
Dopiewo pozyskała na ten cel dotację w kwocie prawie 7 mln zł z WRPO 2014+. 
Wartość inwestycji wynosi prawie 17 mln zł

Miasto Poznań podejmuje kolejne 
działania na rzecz poprawy jakości 
powietrza. Podpisano umowę z fi r-
mą, która przy użyciu drona będzie 
prowadzić specjalistyczne pomia-
ry. Badania na ul. Poznania będą 
odbywać się do połowy grudnia. 
W planach są też zajęcia edukacyj-
ne. Akcje jest realizowana w ramach 
Poznańskiego Budżetu Obywatel-
skiego.

Projekt monitorowania jakości 
powietrza w Poznaniu z użyciem 
dronów zwyciężył w ostatniej edy-
cji PBO. Jego realizacją zajmie się 
wyłoniona w przetargu fi rma LTA 
Design z Gliwic. Zadaniem specjali-
stów będzie wykonanie analizy spa-
lin z palenisk domowych za pomocą 
bezzałogowego systemu latającego. 
Czas i lokalizacja badań zostaną 
uzgodnione z poznańską strażą 
miejską. Obszary badań będą typo-
wane pod kątem największej liczby 
zgłaszanych interwencji. 

Czujnik podpięty do drona po-
zwoli wykryć w spalinach emitowa-
nych z komina danej posesji związki 
chemiczne, które z dużym prawdo-
podobieństwem wskazywać będą na 
spalanie odpadów (formaldehyd, 
chlorowodór, lotne związki orga-
niczne oraz pyły zawieszone – PM 
2,5 oraz PM 10). Wyniki będą prze-
kazywane na bieżąco. AJ

Wykryją 
trucicieli 
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Uznawany jest Pan za najbardziej 
aktywnego posła z Wielkopolski. 
Co pańskim zdaniem złożyło się 
na taką ocenę?

– W polityce postawiłem na pracę, 
na pracę na rzecz wszystkich miesz-
kańców, niezależnie od poglądów. 
Taką postawę wyniosłem z domu 
i temu staram się być wierny. 
Staram się podejmować wszystkie 
tematy, które mieszkańcy Poznania 
i powiatu uznają za ważne. Czasem 
są to duże sprawy, jak na przykład 
tunel kolejowy w Pobiedziskach czy 
Kostrzynie, innym razem budowa 
zbiornika retencyjnego w Tulcach, 
a innym razem mniejszego kalibru, 
jak chodnik w Daszewicach, pomoc 
dla wspólnoty mieszkaniowej 
w Karłowicach czy skoszenie traw 
w gminie Rokietnica. To problemy 
różnej wagi, ale wszystkie one są 
ważne dla ludzi. 
Druga rzecz, to fakt, że jestem 
blisko ludzi. Przed poprzednimi 
wyborami odwiedziłem każde z 235 
sołectw powiatu poznańskiego, 
a teraz 41 osiedli w Poznaniu. 
To spowodowało, że te relacje są 
inne. Nie jestem dla mieszkańców 
politykiem znanym tylko z telewizji. 
Dzięki licznym spotkaniom po-
znałem wielu wyborców osobiście, 
ale i dałem siebie poznać. Taki jaki 
jestem, bez otoczki którą zawsze 
tworzą media. Z tych spotkań wy-
nikają interwencje, ale także relacje 
osobiste.

Co uważa Pan za największy swój 
sukces jako posła?

– W skali publicznej udało się 
pozyskać 40 milionów złotych 
na przygotowanie projektu drogi 
S11. Byłem inicjatorem powoła-
nia parlamentarnego zespołu ds. 
budowy trasy S11. Potem zaczął 
on funkcjonować w poszerzonej 
formule dla dróg S6 i S11, zostałem 
jego wiceprzewodniczącym. Samo-
dzielnie bądź z kolegami z zespołu 
odbyliśmy wiele spotkań z ministra-
mi infrastruktury i przedstawiciela-
mi GDDKiA. Udało się przekonać, 
że to droga strategiczna, ważna 
dla rozwoju gospodarczego Polski, 
co potwierdzają zresztą drogowe 
statystyki. W 2017 roku zadanie 
to otrzymało dofi nansowane i od 
stycznia 2018 r. na całym 300-kilo-
metrowym wielkopolskim odcinku 
S11 trwają prace projektowe.
Druga rzecz, to konsekwentne 
działania związane z budowaniem 
Zintegrowanego Szpitala Kli-
nicznego w Poznaniu. Będzie on 
najnowocześniejszym w Wielko-
polsce. Na początku 2018 roku 
udało mi się przekonać premiera 
Mateusza Morawieckiego, który za-
poznał się z projektem i dobrze go 
ocenił, przekazał też uwagi, które 
Uniwersytet Medyczny zrealizował. 
Udało się pozyskać 15 milionów 
zł na pierwszy segment szpitala, 

w którym znajdzie się bardzo 
potrzebny w Poznaniu nowy SOR. 
Mam nadzieję, że inwestycja ta 
wkrótce wpisana zostanie do wielo-
letniego planu wydatków państwa, 
co w praktyce przesądzi o realizacji 
całego szpitala.

O co jeszcze Pan zabiegał dla na-
szego regionu i z jakim skutkiem?

– Były sprawy związane z inwe-
stycjami kolejowymi. Udało się 
wypracować partnerski sposób 
działania między Polskimi Liniami 
Kolejowymi a podpoznańskimi sa-
morządami. W efekcie samorządy 
przygotowują inwestycję, a z kolei 
PLK fi nansują ją. W tej formule 
udało się wybudować tunel w Po-
biedziskach, a teraz powstaje za 
ponad 14 mln zł tunel w Kostrzynie. 
Zostało już także zabezpieczone 20 
mln na tunel w Kobylnicy. Z bur-
mistrzem Buku Pawłem Adamem 
i radnym powiatowym Pawłem 
Ratajczakiem uzgodniliśmy, że 
podejmiemy wspólne działania 
aby tunel powstał także w gminie 
Buk, na drodze do Szewc. Każda 
taka inwestycja poprawia bezpie-
czeństwo i w ruchu drogowym, ale 
i kolejowym. Co więcej tracimy na 
przejazdach mniej czasu. Podjęte 
zostały także projekty budowy po-
chylni przy przejściu podziemnym 
na dworcu kolejowym w Swarzę-
dzu, przedłużenia przejść kolejo-
wych w Palędziu i Mosinie, przejść 
podziemnych na Dębcu, zmiany 
ekranów akustycznych w Puszczy-
kowie i Pecnej. Spraw było bardzo 
dużo… 

Jest Pan rzeczywiście blisko 
ludzi, o czym świadczą liczne 

biura poselskie, punkty pomocy 
prawnej i doradztwa… Proszę 
o nich opowiedzieć. 

– Po wyborach w 2015 roku utwo-
rzyłem swoje biura poselskie – poza 
Poznaniem, także we wszystkich 
17 gminach powiatu. Przy każdym 
znajduje się punkt pomocy prawnej 
„DudaPomoc po Poznańsku”. 
Ponadto w Poznaniu funkcjonują 
doradztwa: dla osób szukają-
cych zatrudnienia, w sprawach 
prawno-budowlanych, emerytal-
nych i rentowych, podatkowych, 
pomocy frankowiczom, a także 
punkt mediacji. Robimy wszystko, 
by pomagać tym, którzy potrze-
bują wsparcia. Zwykle posłowie 
z naszego terenu uważali, że ich 
misją jest zaangażowanie w sprawy 
ogólnopolskie, ja uznałem że trzeba 
w większym stopniu zaangażować 
się w sprawy Poznania i powiatu 
poznańskiego. Sprawami gmin do-
tychczas parlamentarzyści rzadko 
się interesowali.

Zabiegał Pan także o nadanie 
wielkopolskim tradycjom pracy 
organicznej i walk powstańczych 
ogólnopolskiej rangi.

– Bo w moim przekonaniu w zbyt 
małym stopniu mają one rangę na-
rodową, pozostają przede wszyst-
kim tradycją regionalną. Dlatego 
podjąłem działania, by wzmocnić 
ich oddziaływanie na poziomie 
całego kraju. Razem z poznańskimi 
naukowcami, zwykle z prof. Prze-
mysławem Matusikiem, przygo-
towaliśmy sześć uchwał upamięt-
niających wielkopolskie tradycje 
pracy organicznej oraz zwycięskich 
walk powstańczych 1806 i 1918-

19. Ważne, że po 30 latach udało 
się przekonać Prezydenta RP, by 
dowódcom Powstania Wielkopol-
skiego gen. Stanisławowi Taczako-
wi i gen. Józefowi Dowbor-Muśnic-
kiemu nadał Ordery Orła Białego. 
Pierwszą nieudaną próbę podjąłem 
w 2016 r. Decydująca była roz-
mowa z Andrzejem Dudą jesienią 
2018 r., gdzie raz jeszcze mogłem 
przedstawić nasze wielkopolskie 
racje za takim odznaczeniem. Do 
działań dotyczących promocji wiel-
kopolskich tradycji można także 
zaliczyć moje wystąpienie w Sejmie 
RP w związku z 170. rocznicą 
Rzeczpospolitej Mosińskiej.

Pana program wyborczy to 
#SzóstkaWróblewskiego, czyli 
co?

– To po zakończeniu prac przy-
gotowawczych szybkie rozpo-
częcie budowy wielkopolskich 
odcinków drogi ekspresowej 
S11, w szczególności Złotkowo-
Oborniki oraz Kórnik-Jarocin, 
nowoczesnej hali widowiskowo-
sportowej i najnowocześniejszego 
w Wielkopolsce Zintegrowanego 
Szpitala Klinicznego w Pozna-
niu, przedłużenie Pestki, a także 
odbudowa pomnika Wdzięczności 
oraz wspieranie działań ekologicz-
nych, m.in. wzmocnienie progra-
mów antysmogowych i domowej 
fotowoltaiki. 
W każdej z tych spraw podejmo-
wałem już działania i mam pewien 
dorobek. Tym co łączy te projekty 
to pewna ambicja, której zaczę-
ło brakować w naszym mieście 
w ostatnich latach, tak że Poznań 
został wyprzedzony przez inne 
aglomeracje, na przykład gdańską, 

krakowską czy wrocławską. Nie 
możemy zadowalać się średnimi 
ambicjami. Potrzebujemy wielko-
polskich polityków, którzy będą 
coś znaczyli w kraju i będą chcieli 
powalczyć o większe inwestycje dla 
naszego regionu. 

Co Pan w tej kampanii mówi 
wyborcom, żeby przekonać do 
siebie, aby oddali na Pana głos?

– Po pierwsze, staram się pokazać, 
co zostało zrobione, o co zabiega-
łem i temu służyło moje sprawozda-
nie poselskie osobne dla Poznania 
oraz dla każdej z 17 gmin powiatu. 
Po drugie, pokazuję ambitne 
projekty, ale i te mniejsze w po-
szczególnych miejscowościach. Po 
trzecie staram się spotykać z ludź-
mi. Wielu mieszkańców mnie zna 
i wie, że to co obiecuję w kampanii 
ma realne podstawy.

– Przed czterema laty kandydo-
wał Pan do Sejmu RP z odległe-
go, bo 11 miejsca i mimo to zdołał 
zdobyć mandat. Czy obecna 
szósta pozycja oznacza, że będzie 
łatwiej ponownie zostać parla-
mentarzystą?

– Nie ma znaczenia czy się star-
tuje z czwartego, szóstego, czy 11 
miejsca. Jest przewaga, jeśli się jest 
jedynką, no może jeszcze dwójką. 
Potem liczy się już tylko siła kandy-
data, jego pracowitość i kampania. 
Moje miejsce na liście nie jest ade-
kwatne do kompetencji, pracy którą 
wykonałem czy wagi spraw, które 
podejmowałem. To cena za nie-
zależność. Nie zamierzam jednak 
rezygnować z tej formuły współpra-
cy ze wszystkimi. Zamierzam tym 
wszystkich zarażać, bo konieczne 
jest budowanie mostów. Jeśli nie 
będziemy tego robić, to będzie nam 
się wszystkim żyło gorzej.

Na koniec odejdźmy od polityki. 
Proszę opowiedzieć o sobie.

– Najważniejsze w minionym czasie 
jest to, że się szczęśliwie ożeniłem. 
Mam wspaniałą żonę. Przez wiele 
lat moją pasją były góry i wspinacz-
ka. Podróżowałem po całym świe-
cie, zdobyłem Koronę Ziemi, czyli 
dziewięć najwyższych szczytów 
wszystkich kontynentów. Jestem 
aktywny w środowisku górskim. 
Byłem współorganizatorem nie-
dawnej polskiej zimowej wyprawy 
na K2, która choć nie skończyła się 
zdobyciem K2 przypomniała światu 
o polskich himalaistach dzięki 
spektakularnej akcji ratunkowej 
na Nanga Parbat i uratowaniu 
francuskiej alpinistki Elisabeth 
Revol. Następnej zimy podejmiemy 
się kolejnej próby i zdobycie tego 
ostatniego niezdobytego zimą 
ośmiotysięcznika.

Rozmawiał Sławomir Lechna

Praca, która służy wszystkim 
Rozmowa z Bartłomiejem Wróblewskim, posłem PiS, z wykształcenia doktorem nauk prawnych, 
konstytucjonalistą, z zamiłowania pasjonatem gór, zdobywcą Korony Ziemi

 MATERIAŁ KOMITETU WYBORCZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 



7
NR 166 / 30 WRZEŚNIA 2019

WYBORY 2019



NR 166 / 30 WRZEŚNIA 2019

8 AKTUALNOŚCI

 Arkady
Fiedler

39

i Powiat

MIEJSCE

10

REKLAMA

27 września w Kalwach uroczyście 
otwarto, po gruntownym remoncie, 
Wiejski Dom Kultury.

– Do tej pory mieliśmy świetlicę, 
a teraz mamy Wiejski Dom Kultu-
ry – mówił z dumą sołtys Damian 
Boiński, który na budowie był co-
dziennie.

Budynek przeszedł gruntowny re-
mont na zewnątrz i wewnątrz (nowe 
instalacje i wygląd otrzymała sala, 
sanitariaty i zaplecze kuchenne). Po-

nadto dobudowano wiatę i pomiesz-
czenie gospodarcze. Na obiekcie za-
montowano panele fotowoltaiczne. 

– Koszt modernizacji to prawie 
600 tysięcy złotych, z czego dota-
cja z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich wyniosła niemal 202 
tysiące złotych – mówił burmistrz 
Buku Paweł Adam, który przekazał 
na wyposażenie WDK zmywarkę. 

– Przed rokiem, kiedy podpisy-
waliśmy umowę na dofi nansowanie 

to był ważny moment, ale najważ-
niejsza jest chwila, kiedy widzimy 
efekt – powiedział wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski. – Ten Wiejski 
Dom Kultury to przykład dobrego 
wykorzystania dotacji. Mieszkańcy 
mają godne warunki. Niech obiekt 
służy im przez długie lata.

W planach jest także pozyskanie 
dotacji na zagospodarowanie tere-
nu wokół WDK i na klimatyzację. 
Lech

WDK jak z żurnala
Niemal 600 tysięcy złotych kosztował remont świetlicy 
w Kalwach (gm. Buk), z czego dofi nansowanie wyniosło ponad 
200 tys. zł 

Gmina Buk pozyskała właśnie 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, za pośrednictwem LGD 
„Źródło”, dotacje na dwie inwesty-
cje. Podpisanie umów nastąpiło 27 
września w bukowskiej Sali Miej-
skiej. Dotyczą one budowy ścieżki 
edukacyjnej w Parku Harcerza przy 
ul. Dobieżyńskiej w Buku oraz rewi-
talizacji boiska sportowego w Nie-
pruszewie poprzez budowę zestawu 
sprawnościowego – Street Wor-
kout. Dotacja na pierwszy projekt 
wynosi 38.114 zł (koszt całości to 

59.900 zł), a na drugi 36.000 (łącz-
ny koszt 57.907 zł). 

– To pierwszy wniosek, jaki mia-
łem okazję złożyć, dziękuję za pozy-
tywne ocenienie. To zapowiedź tego 
co się będzie działo w przyszłości – 
powiedział burmistrz Buku Paweł 
Adam.

– Gratuluję, bo takie małe gran-
ty też są ważne dla mieszkańców 
– stwierdził wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski, który zaznaczył, że 
wnioski trzeba dobrze napisać, by 
otrzymać wsparcie. Lech

Granty dla Buku 
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14 września w świetlicy wiejskiej, 
gospodynie z Zamysłowa (gmina 
Stęszew) obchodziły swój piękny jubi-
leusz. Podczas uroczystości nie zabra-
kło życzeń, gratulacji, kwiatów i tortu.

To 20 lat temu rozpoczęły swoją 
działalność, która trwa do dzisiaj. 
Na przestrzeni tych lat zbudowały 
między mieszkańcami pozytywne 
relacje i ubarwiły życie lokalnej spo-
łeczności.

Przewodnicząca Iwona Szczeszek 
opowiedziała krótką historię KGW 
oraz przedstawiła prezentację pt. 
„20-lecie działalności KGW Zamy-
słowo”, w której nie zabrakło wielu 
zdjęć z początków KGW co skłoniło 
gości do aktywnych rozmów i wspo-
mnień z dawnych lat.

Niech tradycja spotkań Koła Go-
spodyń Wiejskich trwa kolejne 20 
lat i jeszcze dłużej! JT

Porcelanowy 
jubileusz 
KGW Zamysłowo ma 20 lat
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W niedzielny poranek burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pin-
czak zaprosił mieszkańców na kolej-
ną eskapadę rowerową. Tym razem 

trasa wycieczki wiodła przez polne 
ścieżki i leśny teren Wielkopolskie-
go Parku Narodowego. Na mecie 
uczestnicy mogli odpocząć w pięk-

nym plenerze Pałacu w Będlewie. 
Bujny park to wymarzone miejsce na 
relaks, a dopóki pogodna aura trwa, 
to wykorzystajmy ją aktywnie! Red

Wycieczka rowerowa 

Burmistrz gminy Stęszew Wło-
dzimierz Pinczak ogłosił akcję, 
w której mieszkańcy mają okazję 
zaproponować, na co mogłaby zo-
stać wykorzystana kwota 100.000 zł 
z budżetu gminy. 

Warunek podstawowy – przed-

stawiony pomysł, inwestycja, musi 
służyć całej gminnej społeczności! 

Koncepcje do realizacji należy zgła-
szać pisemnie (opatrzone imieniem 
i nazwiskiem oraz adresem pomysło-
dawcy) na adres Urzędu Miejskiego 
Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 

62-060 Stęszew, pok. nr 3 lub mailo-
wo – urzadgminy@steszew.pl.

Termin nadsyłania pomysłów 
upływa 25 października. Wszystkie 
zgłoszone w terminie pomysły zo-
staną przedstawione Radzie Miej-
skiej Gminy Stęszew. Red 

Na co wydać 100.000 zł?
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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

Głównym celem projektu była wy-
miana starego sprzętu wykorzysty-
wanego do obsługi bibliotecznej 
w Buku. Dzięki nowym kompute-
rom możliwa będzie digitalizacja 
wszystkich zbiorów biblioteki oraz 
szybsza obsługa mieszkańców. Co 
ważne, projekt PSE oraz Biblioteki 

i Kina w Buku zwiększy także do-
stępność zasobów dla osób niedo-
widzących dzięki usłudze „Czytak” 
– elektronicznej książce w wersji 
mówionej. 

Partnerami projektu są Izba 
Muzealna przy Polskim Towarzy-
stwie Turystyczno-Krajoznawczym 
w Buku oraz placówki oświatowe 
działające na terenie gminy.

Konkurs „WzMOCnij swoje oto-
czenie” to inicjatywa Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych – krajo-
wego operatora systemu przesyło-
wego. Jego celem było wyłonienie 
najlepszych projektów związanych 
z rozwojem lokalnej infrastruktury, 

aktywizacją życia społecznego i  kul-
turalnego oraz fi nansowe wsparcie 
w ich wdrożeniu, w gminach na 
terenie których jest zlokalizowana 
lub budowana infrastruktura prze-
syłowa. Na terenie gminy Buk PSE 
realizują projekt budowy linii 400 
kV relacji Baczyna-Plewiska. Dzię-
ki tej inwestycji zwiększy się nieza-
wodność dostaw energii w  północ-

nej-zachodniej Polsce oraz możliwe 
będzie bezpieczne wyprowadzenie 
mocy z Elektrowni Dolna Odra.

Lista wszystkich zwycięskich 
wielkopolskich projektów jest do-
stępna na stronie www.wzmocnijo-
toczenie.pl.

Więcej informacji o działalności 
organizatora konkursu dostępnych 
jest na stronie raport.pse.pl. Red

Nowe komputery 
Biblioteka oraz Kino Miasta i Gminy Buk zyskała pięć 
nowych zestawów komputerowych. Ze  sprzętu skorzystają 
pracownicy instytucji oraz miejscowi czytelnicy. Projekt jest 
realizowany w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”
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4 września rozpoczął się pierwszy 
etap nieinwazyjnych geofi zycznych 
badań płyty bukowskiego rynku. 
Namalowane farbą cyfry wyzna-
czają siatkę geodezyjną, niezbędną 
do przeprowadzenia badań. Wyni-
ki wciąż są opracowywane, jednak 
z pierwszych analiz wynika, iż pod 

powierzchnią gruntu zarysowu-
ją się struktury obiektów, w tym 
prawdopodobnie pozostałość po 
spalonym w XIX w ratuszu. Po za-
kończeniu analiz zapadnie decyzja 
powiatowego konserwatora zabyt-
ków w sprawie zakresu kolejnych 
prac. Red 

Archeolodzy na rynku 
w Buku

NASZGLOS
POZNANSKI.PL ..PPLL 

I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...

REKLAMA? 
ZADZWOŃ 

 691-895-296



11
NR 166 / 30 WRZEŚNIA 2019

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Jeszcze w tym roku przy ul. Malino-
wej, w pobliżu szkoły podstawowej, 
fi lii biblioteki i jednego z osiedli 
mieszkaniowych tej silnie zurbani-
zowanej miejscowości, stanie ma-
kieta z brązu. Wykonawcą będzie 
Wytwórnia Rzeźby z Kłodzka, ma-
jąca na koncie kilkadziesiąt tego 
typu realizacji. Zadanie jest reali-
zowane w ramach projektu: „Gród 
w Dąbrówce wart poznania”. War-
tość inwestycji w inwestycji wniesie 
60 tys. zł. 

W ten sposób samorząd dopiew-
ski chce uświadomić mieszkańcom 
i gościom Dąbrówki, że w czasach 
przedpaństwowych na jej terenie, 
przez prawie 100 lat, funkcjonował 
gród i to zanim powstał Poznań. 
Dąbrówka była grodem znaczą-
cym, rozciągającym swoje wpływy 
na osady w promieniu kilkunastu 
kilometrów. Jak dowodzą badania 
archeologiczne, lata świetności 
przerwać miało podpalenie, praw-
dopodobnie przez Piastów. Jedna 
z hipotez rzuca na nich podejrze-
nia – w ten sposób rozprawiali się 
z konkurencyjnymi ośrodkami, bu-
dując swoje grody.

Wizualizację grodu 3D, powsta-
łą w oparciu o konsultacje z arche-
ologami, którzy prowadzili bada-
nia w Dąbrówce, można zobaczyć 
na you tube – wystarczy wpisać: 
Gród w Dąbrówce. Gmina Dopie-
wo zamierza także wydać w tym 
roku publikację dotyczącą grodu 
w Dąbrówce.

Gród w Dąbrówce
Gmina Dopiewo postawi w Dąbrówce miniaturę słowiańskiego 
grodu plemiennego z IX–X wieku 
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Operacja pt. „Gród w Dąbrówce wart poznania” współfi nansowana jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Po raz czwarty Gminy Dopiewo 
zaprasza mieszkańców do zgłasza-
nia kandydatów do Nagrody Wójta 
Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar”. 
Kandydatów można zgłaszać w  3 
kategoriach „animator”, „amba-
sador” i  „super – fi lar” do końca 
listopada 2019 r. Laureatów wyłoni 
Kapituła Konkursowa.

Nagroda „Dopiewski Filar” ma 
charakter honorowy. Została usta-
nowiona przez wójta gminy Dopie-
wo w 2017 r. Jej celem jest dostrze-
żenie osób, które wyróżniają się 
działalnością, dorobkiem i osiągnię-
ciami, przyczyniając się do: integra-
cji środowisk lub sławienia dobrego 
imienia Gminy Dopiewo, a  także 
swoją postawą, przedsięwzięciami 
i aktywnością mogą być dla innych 
wzorem, przykładem, oparciem.

O tym, kto zostanie „Dopiewskim 
Filarem” w  tej edycji, zadecydu-
ją mieszkańcy.

Zgłaszającym może być osoba fi -
zyczna lub prawna fi rma instytucja 
i organizacja pozarządowa lub gru-
pa nieformalna z gminy  Dopiewo, 
a także członkowie Kapituły  Kon-
kursu

Formularz zgłoszeniowy jest 
do pobrania na stronie dopiewo.
pl. Można go przynieść do Biura 

Podawczego w  Urzędzie Gminy 
Dopiewo w  zaklejonej kopercie, 
z  dopiskiem na kopercie „Dopiew-
ski  Filar”, wysłać pocztą pod adres 
Urzędu Gminy  Dopiewo, wysłać 
e-mailem pod adres:  konkurs@
dopiewo.pl  – z  dopiskiem w  tytule 
e-maila: „Dopiewski Filar” (skan) 

Wręczenie nagród odbędzie się 
na uroczystej gali, podczas „Spo-
tkania Noworocznego Gminy  Do-
piewo” na początku 2020 r.
Adam Mendrala

Muzeum Powstańców Wielkopol-
skich w Lusowie (gm. Tarnowo 
Podgórne) ma swój unikalny zna-
czek turystyczny.

Znaczek turystyczny to okrągły, 
drewniany krążek o średnicy 60 mm 
i grubości 8-10 mm, z metalowym 
oczkiem do zawieszenia. Zrobiony 
jest z naturalnego materiału – drew-
na, bez użycia barwników, farb, la-
kierów, jest w 100 % ekologiczny. 
Produkowany jest ręcznie, co spra-
wia, że każda sztuka jest wyjątkowa – 
z pewnością znaczek stanowi wyjąt-
kową propozycję dla kolekcjonerów.

Zapraszamy do odwiedzenia Mu-
zeum w Lusowie, a potem do naby-
cia znaczka turystycznego.  ARz

Dopiewskie Filary 

Muzeum ma znaczek 

2019
• „ super fi lar” – Wojciech Janko-

wiak, samorządowiec – wice-
marszałek województwa wiel-
kopolskiego

•  „animator” – Tomasz Napierała, 
biegacz – twórca „parkrun Dą-
brówka”

•  „ambasador” – Jacek Jaroszew-
ski, lekarz reprezentacji Polski 
w piłce nożnej, ze Skórzewa

2018
•  „super fi lar” – Józef Branden-

burg, biegacz z Dopiewa

•  „animator” – ks. Krzysztof 
Różański, proboszcz parafi i 
w Konarzewie

•  „ambasador” – Aldona Latosik, 
poetka z Zakrzewa

2017
•  „super fi lar” Henryk Walenciak, 

działacz ruchu rolniczego
•  „animator” – ks. Karol Góraw-

ski, proboszcz parafi i w Dą-
brówce

•  „ambasador” – Grzegorz Tom-
czak – poeta, bard i kabareciarz 
z Dopiewa.

Dotychczas „Dopiewskimi Filarami” zostali

REKLAMA? ZADZWOŃ 
 691-895-296
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Jest Pan mieszkańcem Rokietni-
cy od 34 lat. Co sprawiło, że prze-
prowadził się Pan z Poznania do 
tej małej wówczas miejscowości?

– Odwołując się do języka młodzie-
żowego, powiem nie „ściemnia-
jąc”, że zrobiłem to, ze względów 
egzystencjalnych. Byłem wówczas 
młodym adiunktem na Akade-
mii Ekonomicznej w Poznaniu 
i mieszkałem od dwóch lat na 
ówczesnym Osiedlu Kraju Rad 
(dzisiaj Wichrowym Wzgórzu) pod 
numerem 13, w słynnym akade-
miku dla młodych pracowników 
naukowo-dydaktycznych uczelni 
wyższych Poznania, z żoną i dwójką 
naszych dzieci w jednym pokoju i 2 
metrowej kuchni. W Rokietnicy po-
szukiwano małżeństwa nauczycieli 
do pracy w Szkole Podstawowej 
i dyrektora przedszkola w Sobocie, 
któremu zaoferowano trzypoko-
jowe mieszkanie służbowe. Żona 
została dyrektorem przedszkola, 
ja natomiast pracując w uczelni, 
wykonywałem równolegle na 17/18 
etatu zawód nauczyciela historii, 
wiedzy o społeczeństwie i pro-
wadziłem SKS, ponieważ zawsze 
pasjonowałem się i uprawiałem 
wiele dyscyplin sportowych. I tak to 
właśnie się zaczęło.

Co utkwiło Panu szczególnie w pa-
mięci z tego trzyletniego okresu 
pracy w Szkole Podstawowej, 
którą przecież wykonywał Pan nie-
jako z przymusu mieszkaniowego.

– Nigdy żadnej pracy nie traktowa-
łem z przymusu. Wręcz odwrotnie, 
każdą pracę zawodową i związa-
ne z nią wyzwania traktowałem 
serio i starałem się wkładać w nie 
swoje nie tylko pozytywne emocje 
i wiedzę, ale świadomość potrze-
by ustawicznego podnoszenia 
swoich kwalifi kacji zawodowych. 
Może motywowała mnie do tego 
słynna prakseologiczna defi nicja 
pracy Tadeusza Kotarbińskiego, 
którą profesor określał jako „splot 
czynów prostych mający charakter 
pokonywania trudności dla czynie-
nia zadość czyimś istotnych potrze-
bom”. W tamtym czasie potrzeba-
mi tymi były rezultaty moich badań 
naukowych oraz wysoki poziom 
nauczania studentów i uczniów 
rokietnickiej Szkoły Podstawowej 
w klasach VI – VIII. Jeśli zaś idzie 
o najważniejsze ciekawostki z tam-
tych lat pracy w Szkole Podstawo-
wej to było ich wiele. Na przykład 
w nowym podręczniku historii do 
klas ósmych, po raz pierwszy była 

wzmianka o zbrodni katyńskiej, 
którą należało wyjaśnić uczniom 
w szerszym kontekście zbrodni 
ludobójstwa, które w historii świata 
były charakterystyczne dla syste-
mów autorytarno-faszystowskich. 
Ale było również szereg innych 
aktywności związanych pośrednio 
z pracą, którą wielu moich byłych 
uczniów pamięta do dzisiaj, jak 
choćby krótka gimnastyka na 
lekcjach historii lub wiedzy o spo-
łeczeństwie, kiedy zauważyłem 
słabszą percepcję uczniów i wiele 
innych niekonwencjonalnych 
działań, które jednakże sprzyjały 
rozwojowi kreatywności, myśleniu, 
równowadze psycho-fi zycznej oraz 
lepszemu zrozumieniu otaczające-
go świata przez młodych, dojrze-
wających do dorosłości dziewczyn 
i chłopaków. 

W rokietnickim archiwum cyfro-
wym z tamtych lat dowiedziałem 
się, że nie tylko był Pan nauczy-
cielem, ale obok Ewy Kłosin, przy 
wsparciu scenografi cznym Ewy 
Lisowskiej, jednym z inspira-
torów i głównych wykonawców 
małej formy teatralnej dla dzieci, 
czyli Czerwonego Kapturka, 
według Jana Brzechwy. Grał Pan 
oczywiście wilka. Jak to się stało?

– Rzeczywiście było to na tamte 
czasy niekonwencjonalne „wyda-
rzenie artystyczne”, ponieważ to 
najczęściej dzieci prezentują swoje 
artystyczne talenty i są oklaskiwa-
ne przez nauczycieli i rodziców. 
W 1986 roku nauczyciele posta-
nowili te role odwrócić. Do dzisiaj 
pamiętam fragment mojej roli, 
do której przygotowywaliśmy się 
przez wiele dni, „W las dam nurka 
i kapturka sprytnie zmylę. W mą 
pułapkę złapie babkę już za chwilę. 
Gdy w brzuchu burczy…i tak dalej”. 
Do dzisiaj pamiętam te skupione 
jak nigdy i zainteresowane wyda-
rzeniami na scenie twarze dzieci 
w sali gimnastycznej, zwłaszcza 
kiedy wilk skoczył na babcię, żeby 
ją zjeść. Takie wydarzenie i radość 
dzieci z naszego mini spektaklu 
były największą dla nas nagrodą.

A potem nadszedł rok 1989. Co 
Pan wtedy robił?

– Podobnie jak w czasach pierw-
szej Solidarności, kiedy aktywnie 
działałem, zarówno w okresie 16 
miesięcy od 31 sierpnia 1980 – 13 
grudnia 1981 w NSZZ „Solidar-
ność” Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, jak i podczas stanu 

wojennego, w którym byłem 
zaangażowany nie tylko do 
kolportażu prasy podziemnej, ale 
przede wszystkim byłem członkiem 
Międzyuczelnianego Komitetu, 
przyznającego stypendia pracowni-
kom naukowym, represjonowanym 
przez reżim PRL-owski, zaanga-
żowałem się aktywnie w działal-
ność Komitetu Obywatelskiego 
przy Lechu Wałęsie w Rokietnicy 
w historycznych wyborach w 1989 
roku. Jako wiceprzewodniczący 
tego komitetu prowadziłem spotka-
nie przedwyborcze między innymi 
z kandydatem na senatora prof. Ja-
nuszem Ziółkowskim, późniejszym 
szefem kancelarii prezydenta Lecha 
Wałęsy. Fragment tego spotkania 
można również odnaleźć na rokiet-
nickim archiwum cyfrowym lub na 
moim profi lu Facebookowym. 

Mija 30 lat od tamtych wydarzeń. 
Jakie ma Pan refl eksje związane 
z tą okrągłą rocznicą?

– Właśnie niedawno na zaproszenie 
prezesa Stowarzyszenia Rokietnica 
2000, Tomasza Wierzbickiego, 
miałem przyjemność przygotować 
i wygłosić specjalną prelekcję na ten 
temat. Mówiłem wówczas między 
innymi o tym, że częściowo wolne 
wybory do sejmu i całkowicie wolne 
do senatu były możliwe dzięki roz-
mowom przy okrągłym stole, które 
zainicjowały pokojową transfor-
mację ustrojową w Polsce. Skala 
i rozmiary tej historycznej zmiany 
przeszły najśmielsze oczekiwania 
opozycji i zaskoczyły również PRL-
owskie władze, które zdawały sobie 
sprawę z bankructwa politycznego, 
gospodarczego i społecznego reżi-
mu komunistycznego, ale nie chcia-
ły przecież oddać władzy. Dynamika 
procesów politycznych, zarówno 
w Polsce, jak i za naszym przykła-
dem w Europie, w tym poparcie dla 
przemian antykomunistycznych 
w Polsce przez prezydentów Ronal-
da Reagana, później Georga H.W. 
Busha oraz pierestrojka w ZSRR 
zainicjowana przez Michaiła 
Gorbaczowa, umożliwiły dokonanie 
jedynego w historii współczesnego 
świata przejścia z reżimu komuni-
stycznego do demokracji liberalnej 
i gospodarki rynkowej. Wydarze-
nia te spowodowały najwyższy 
w 1000-letniej historii Polski wzrost 
i rozwój gospodarczy. W relatywnie 
krótkim czasie staliśmy się także 
członkiem OECD (1996), NATO 
(1999), UE (2004) i strefy Schen-
gen (2007), co istotnie zmieniło 
naszą pozycję międzynarodową. 

Nie chcę stać z boku i narzekać. 
Wolę działać
– Mój udział w tych wyborach i uzyskanie dobrego wyniku, traktuję jako swoistą misję obywatelską, a nie 
wyłączny cel osobisty, aczkolwiek nie czuję się kandydatem, jakby to powiedział lider naszych przeciwników 
politycznych, osobą „gorszego sortu” – mówi Marek Pankowski, mieszkaniec gminy Rokietnica, kandydujący 
do Sejmu RP z Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej, Lista nr 5, miejsce na Liście 12
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W jaki sposób Pan uczestniczył 
w tym historycznym procesie 
transformacji ustrojowo-gospo-
darczej?

– Podobnie jak wielu ludzi w tym 
czasie, dostrzegłem szansę na 
poprawę swojego życia. O własnym 
domu nawet nie marzyłem, a mój 
trzykolorowy, blisko dziesięcioletni, 
Fiat 126p wystarczał na dojazdy do 
pracy. Wspólnie z trzema kolegami, 
ówczesnymi adiunktami (obecnie 
profesorami) utworzyliśmy fi rmę 
doradczą, która z czasem stała się 
znaczącym podmiotem na rynku 
konsultingowym w Polsce. Ze 
względu na jej dynamiczny rozwój 
i konieczność wydzielenia zarzą-
dzania tą fi rmą od działalności 
operacyjnej, podjąłem decyzję o re-
zygnacji z dalszej pracy na uczelni 
i wkrótce, objąłem funkcję prezesa 
zarządu, którą sprawowałem do 
2017 roku. 

Czym zajmowała się Wasza 
fi rma?

– Wykonaliśmy setki projektów 
o różnym stopniu złożoności i cha-
rakterze. W początkowym okresie, 
czyli w latach 1991– 2001 roku 
dominowały projekty restrukturyza-
cyjne i prywatyzacyjne. Większość 
przedsiębiorstw państwowych 
w tamtym czasie (prywatne 
w zasadzie nie istniały wcale) była 
kompletnie nieprzygotowana do 
konkurencji w warunkach gospodar-
ki rynkowej i braku barier w handlu 
międzynarodowym. Dlatego często 
proces prywatyzacji poprzedzała 
restrukturyzacja. Przykładowo 
niektóre przedsiębiorstwa państwo-
we, zgodnie z regułami gospodarki 
niedoboru z czasów PRL, miały 
zapasy surowców i materiałów na 
przykład na trzy lata, gdy współ-
cześnie każdy racjonalny menedżer 
stara się minimalizować zapasy na 
okres kilkudziesięciu godzin, po-
nieważ takie zasoby trzeba przecież 
fi nansować. Zrealizowaliśmy wiele 
takich projektów. Jednym z bardziej 
spektakularnych i ciekawych był 
proces prywatyzacji Elektrocie-
płowni Zielona Góra, połączony 
z podwyższeniem kapitału w kwocie 
500 mln zł, z przeznaczeniem na 
sfi nansowanie budowy bloku gazo-
wo-parowego na 196 megawatów 
energii elektrycznej, który był i jest 
do dzisiaj zasilany lokalnymi zaso-
bami gazu z Kościana. Innymi cieka-
wymi projektami były ekonomiczne 
studia opłacalności znaczących 
projektów inwestycyjnych, takich 
jak największa w Polsce Kopalnia 
Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego 
w Dębnie, Ciepłownia Geotermal-
na w Pyrzycach, czy na naszym 
poznańskim podwórku „Stary 
Browar” oraz podziemny garaż pod 
Placem Wolności.

A czym zajmowali się Państwo po 
roku 2001?

– Stopniowo niektóre projekty, jak 
mówimy w slangu konsultingo-
wym, wkraczały w swój schyłkowy 
cykl życia, na przykład projekty 
prywatyzacyjne, aczkolwiek 
uważam, że proces przekształceń 
własnościowych został niesłusznie, 
ze względów populistyczno-na-

cjonalistycznych, zatrzymany, co 
sprawia, że mamy największy udział 
sektora państwowego wśród krajów 
OECD i UE: państwo zatrudnia 
około 25% pracujących, co czyni je 
największym pracodawcą. Zmniej-
szenie udziału sektora państwowego 
w gospodarce to źródło wzrostu 
innowacyjności i efektywności 
podmiotów gospodarczych oraz 
poważne ograniczenie nepotyzmu 
kadrowego, który za rządów PIS, 
rozrósł się do niebotycznych rozmia-
rów, budząc uzasadniony sprzeciw 
społeczeństwa obywatelskiego. Pro-
jekty te w były zastępowane licznymi 
i bardzo różnorodnymi projektami 
współfi nansowanymi ze środków 
przedakcesyjnych, a po 2004 roku 
strukturalnych Unii Europejskiej. 
Największy z takich projektów, 
który trwał dwa lata i zakończył się 
pełną realizacją założonych celów 
był wysokobudżetowy. Z wkładem 
własnym benefi cjentów wyniósł oko-
ło 70 mln złotych. Ostatni projekt, 
którym kierowałem osobiście, przed 
objęciem funkcji prezesa było opra-
cowanie dla wszystkich 32 powiatów 
województwa wielkopolskiego Pro-
gramów Ograniczania Bezrobocia 
i Rozwoju Przedsiębiorczości.

Co stało się z fi rmą w 2017 roku, 
w którym podjął Pan decyzję o sa-
modzielnym prowadzeniu własnej 
działalności gospodarczej?

– Już od roku 2015 dostrzegłem 
pewną prawidłowość na rynku 
usług doradczych, że skutecznie 
mogą funkcjonować przedsiębior-
stwa mikro i duże, a małe, czyli 
zatrudniające od 10– 50 osób będą 
miały trudności. Wobec powyższe-
go podjęliśmy rozmowy i zawarli-
śmy skuteczny alians strategiczny 
z dużym podmiotem na tym rynku. 
W zasadzie wszyscy pracownicy 
znaleźli nowego pracodawcę, a klu-
czowi udziałowcy stali się partnera-
mi nowego połączonego podmiotu.

Czym Pan się zajmuje w tej 
chwili?

– Jestem małym przedsiębiorcą 
i realizuję dwa rodzaje działal-
ności: usługi doradcze, w któ-
rych koncentruję się głównie na 
doradztwie transakcyjnym, czyli 
kupnie i sprzedaży przedsiębiorstw, 
bądź projektach konsolidacyjnych 
oraz od marca tego roku, wspólnie 
z synem założyłem klub HartRok, 
który uzupełnia ofertę obiektów 
sportowych w gminie Rokietnica 
i bardzo dynamicznie zyskuje na 
popularności, co nas cieszy. 

Na zakończenie naszej rozmowy 
chciałbym zapytać dlaczego chce 
Pan kandydować do Sejmu RP 
z Komitetu Wyborczego Koalicji 
Obywatelskiej i to na miejscu 12?

– Pociągały i pociągają mnie nowe 
wyzwania, które doprowadzałem 
do skutecznego i oczekiwanego 
fi nału, ale taka odpowiedź byłaby 
jednak dużym uproszczeniem. 
Zasadniczymi przesłankami 
i motywami mojego kandydowania 
jest to, że prawie czteroletnie rządy 
Prawa i Sprawiedliwości w Polsce 
(inspirowane i animowane przez 
nieformalnego przywódcę poli-

tycznego, prezesa PIS, Jarosława 
Kaczyńskiego) zaowocowały liczny-
mi, niekonstytucyjnymi, wnikliwie 
opisanymi i udokumentowanymi 
działaniami rządzącego Polską śro-
dowiska politycznego (większości 
parlamentarnej, rządu i Prezydenta 
RP). Generalnie rzecz ujmując PIS 
od prawie czterech lat odchodzi od 
praworządności i demokracji w kie-
runku systemu autorytarnego. Jego 
polityka ekonomiczna nie pobudza 
przedsiębiorczości i innowacyjności 
Polaków, nadmiernie kreując trans-
ferowe źródła dobrobytu wybranych 
grup społecznych. W konsekwencji, 
po chwilowej dobrej koniunkturze 
gospodarczej, rządy tego środo-
wiska mogą zaważyć w dłuższej 
perspektywie także na sytuacji 
gospodarczej i spadku – wzrasta-
jącego w okresie transformacji – 
dobrobytu społeczeństwa polskiego. 
Wobec powyższego istnieje pilna 
konieczność odwrócenia niekorzyst-
nych tendencji i nieprofesjonalnych 
zmian, które na ogół służą umac-
nianiu władzy rządzących, a nie 
społeczeństwu obywatelskiemu. 
Jest to jednak możliwe wyłącznie 
poprzez zmianę obecnie rządzącego 
Polską środowiska politycznego. Są 
to właśnie te zasadnicze przesłanki 
skłaniające mnie do wyrażenia 

zgody na kandydowanie do Sejmu 
RP z rekomendacji koła Platformy 
Obywatelskiej w Rokietnicy. Moją 
dodatkową motywacją jest to, że 
jako doświadczony nauczyciel 
akademicki, doradca i wieloletni 
prezes fi rmy konsultingowej, nie 
chcę jednak poprzestać na „byciu 
antypisem”, ale wspierać i rozwijać 
koncepcyjnie przygotowanie wielu 
pozytywnych zmian w naszym kraju 
w ramach programu merytorycz-
nego Koalicji Obywatelskiej (w tym 
tzw. „Wielkopolskiej Szóstki”). 

Czego można zatem Panu życzyć 
na około dwa tygodnie przed tymi 
wyborami?

– Paradoks historii polega na tym, 
że w 1989 roku, jak już wcześniej 
powiedziałem, dokonaliśmy, jako 
jedyni na świecie, pokojowego 
przejścia od systemu autorytarnego 
do demokracji i gospodarki rynko-
wej, który to proces zaowocował 
niespotykanym rozwojem naszego 
kraju w całej naszej historii. Tym-
czasem od 2015 roku, po wygraniu 
wyborów przez PIS i uzyskaniu 
zwykłej parlamentarnej większości, 
rozpoczął się w Polsce, na fali euro-
pejskiego i światowego populizmu, 
proces tworzenia, jak to zresztą 

trafnie określiła wybitna amerykań-
ska polityk, Madeleine Albright, 
„dyktatury większości”. Dodam 
od siebie dyktatury z elementami 
charakterystycznymi dla systemów 
faszystowskich, ponieważ faszyzm, 
według zacytowanej już wcześniej 
Madeleine Albright to nie ideologia, 
lecz „chęć dążenia za wszelką cenę 
– nawet za cenę stosowania prze-
mocy i łamania praw człowieka – do 
własnych celów i bezwzględnego 
posłuszeństwa. Jej zdaniem „dyk-
tatura, niezależnie od sztandaru, za 
jakim się skrywa, zawsze pozostanie 
dyktaturą. Zarówno ta spod znaku 
carskiego dwugłowego orła, jak 
i ta spod znaku sierpa i młota”, czy 
nawet białego orła w koronie. Dla-
tego mój udział w tych wyborach 
i uzyskanie dobrego wyniku traktuję 
jako swoistą misję obywatelską, 
a nie wyłączny cel osobisty. 

Dziękuję Panu za rozmowę. 

– Cieszę się, że mogłem podzielić 
się z Czytelnikami „Naszego Głosu 
Poznańskiego” swoimi przemyśle-
niami, w nadziei na dalszy rozwój 
wiedzy i świadomości naszej 
wspólnoty, czyli społeczeństwa 
obywatelskiego. 
Rozmawiał Sławomir Lechna 

SFINANSOWANE PRZEZ KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N iPL ZIELONI
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Wybór tych miejsc nie był przypad-
kowy. Ośrodek, wraz z otaczającym 
go Parkiem Orientacji Przestrzen-
nej, to architektoniczna perła re-
gionu, w którą powiat zainwestował 
około 50 milionów złotych. Dzięki 
staraniom samorządu dawny kom-
pleks pocysterski, zachowując swój 
pierwotny kształt, jest jednocześnie 
bardzo funkcjonalny dla uczących 
się tam niewidomych dzieci. Nato-
miast służący integracji społecznej 
park należy do „Siedmiu Cudów 
Funduszy Europejskich”. To przy-
kład, że powiat przez dwie dekady 
istnienia nie szczędził środków na 
ważne inwestycje, biorąc pod uwagę 
potrzeby wszystkich mieszkańców.

20-lecie zbiegło się z otwarciem 
ośrodka po renowacji. Była to oka-
zja do wspomnień i przypominania 
o sukcesach. Podczas gali osoby 
pracujące w Starostwie od początku 
istnienia powiatu otrzymały wyróż-
nienia.

Dzięki samorządowi powstała 
też bolechowska jednostka, która 
w sytuacji kryzysowej ma stanowić 
siedzibę władz powiatu. Co roku 
podczas rodzinnego pikniku stra-
żacy OSP otrzymują od nich specja-
listyczny sprzęt. Tym razem były to 
zestawy węży i tzw. smoki pływające 
o wartości 100 tysięcy złotych.

– Dzięki takiemu wsparciu z po-
wiatu poznańskiego nasi ochotnicy 
z roku na rok są wyposażani w coraz 
lepszy sprzęt. Teraz chcemy również 
skupić się na szeroko pojętej eduka-
cji prewencyjnej. Dobrze zaopatrzo-

ne jednostki, przeszkoleni strażacy 
i świadomi mieszkańcy – wszystko 
to z pewnością podniesie jeszcze 
bardziej poziom bezpieczeństwa – 
mówił Jacek Michalak, komendant 
PSP w Poznaniu. 

Tylko w latach 2000–2018 powiat 
poznański przekazał na straż pożar-
ną ponad 9,1 mln. zł, a w tym roku 
zabezpieczył 1,2 mln. zł. 

– Warto dodać, że przez 20 lat 
istnienia powiatu poznańskiego, 
którego jubileusz świętowaliśmy 
w Owińskach i w Bolechowie, na 
poprawę bezpieczeństwa naszych 

mieszkańców wydaliśmy 22 milio-
ny złotych – wylicza Jan Grabkow-
ski, starosta poznański. – Mimo że 
nie jest to nasze zadanie, każdego 
roku staramy się dofinansowywać 
remonty komisariatów, zakup 
nowych radiowozów czy narkote-
stów. 

Piknik w Bolechowie był nie tylko 
okazją do wsparcia strażaków, ale 
doskonałą propozycją, by spędzić 
rodzinnie czas. Słoneczne popołu-
dnie przyciągnęło do Bolechowa 
tysiące osób.

– Jesteśmy tu co roku i za każ-

dym razem są nowe atrakcje, nie-
spodzianki i oczywiście przepysz-
ne jedzenie – zgodnie podkreślali 
mieszkańcy, którzy zawitali do Bo-
lechowa. I faktycznie nie mogli na-
rzekać na nudę. Straż Graniczna 
Poznań-Ławica zaprezentowała 
pokaz pirotechniczny. Duże brawa 
zebrały też psy policyjne, które dały 
popis swych umiejętności. Można 
było podziwiać wozy strażackie, 
sprzęt policyjny czy wyposażenie 
wodnego pogotowia ratunkowego. 
A wszystko przy rytmach Orkiestry 
Dętej z Chludowa. Tradycyjnie od-

były się też warsztaty cukierkowe, 
a najmłodszych ucieszyły dmuchań-
ce i malowanie buziek. W tym roku 
Bolechowo odwiedziły też postacie 
z „Gwiezdnych wojen”, które zbie-
rały pieniądze na leczenie chorej 
Klaudii. 

Tradycyjnie na finał nie mogło 
zabraknąć kąpieli w pianie stra-
żackiej. Zawsze przyciąga ona 
wielu amatorów białego szaleń-
stwa. Na zakończenie na scenie 
pojawił się zespół „Boys”, a przed 
sceną tłum doskonale bawiących 
się osób. KG

Dwudzieste urodziny powiatu 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach 13 września gościł wielu znamienitych gości. 
Tu bowiem powiat poznański obchodził swoje 20-lecie. Drugiego dnia świętowania tysiące osób bawiło 
się na pikniku w Bolechowie
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W puli znajduje się 10 projektów. Co 
najmniej trzy z nich będą zrealizowa-
ne przez Urząd Gminy Dopiewo, ale 
to mieszkańcy w głosowaniu wybio-
rą które. Każdy mieszkaniec może 
głosować, bez względu na wiek. Do 
rozdania 300 tys. zł. Podział sołectw 
na trzy grupy – ze względu na wiel-
kość – i wprowadzenie współczynni-
ków korygujących do ustalenia „siły 
głosu” zwiększa szanse projektów 
zgłoszonych przez mieszkańców 
mniejszych sołectw na realizację. 

Czwarta edycja DBO, czyli Do-
piewskiego Budżetu Obywatel-
skiego, wystartowała w maju. Li-
stę projektów, które wezmą udział 
w głosowaniu wyłoniono 28 sierp-
nia. Można było je zgłaszać od 10 
maja do 30 czerwca. Potem miała 
miejsce weryfi kacja i uzupełnienia. 
Do 28 września trwała kampania 
promocyjna. Głosować można 
elektronicznie – za pośrednictwem 
strony dbo.dopiewo.pl albo wrzu-
cając papierową kartę do głosowa-

nia w Biurze Obsługi Mieszkańca 
Urzędu Gminy Dopiewo. Termin 
głosowania: od 30 września do 13 
października 2019 r. Ogłoszenie 
wyników nastąpi najpóźniej 21 paź-
dziernika 2019 r.

Niżej podajemy wszystkie zgło-
szone przez mieszkańców i zakwa-
lifi kowane do głosowania projekty. 
Opisy dostępne są na stronie dbo.
dopiewo.pl.
Adam Mendrala

Dopiewski Budżet 
Obywatelski
Przed mieszkańcami gminy Dopiewo głosowanie na projekty 
zgłoszone do DBO, które odbędzie się 
od 30 września do 13 października

Grupa I: Dopiewo, Dąbrówka, 
Skórzewo
1. Strefa dla młodzieży – Leśny 
Zakątek – etap II; 
2. Bezpieczeństwo i wypoczynek 
nad wodą;
3. Dąbrówka Pumptrack – Ro-
werowy plac zabaw;
4. Zakup sprzętu biwakowego, 
wyposażenia i remont harcówki 
Szczepu ZHP Dopiewo;
5. Strefa Rodzinna Dopiewo.
Grupa II: Dąbrowa, Dopiewiec, 
Konarzewo, Palędzie, Zakrze-
wo
1. Monitoring ulicy Radosnej 
w Zakrzewie;
2. Uwaga tutej szpycują – czyli 
monitoring we wsi;
3. Bezpieczne Konarzewo – 
montaż radarowych wyświetla-
czy prędkości.
Grupa III: Gołuski, Trzcielin, 
Więckowice
1. Trampoliny Ziemne.
2. Park Wiejski w Gołuskach 
wraz ze ścieżką asfaltową do 
jazdy na hulajnogach i rolkach.

W Buku w najbliższy weekend od-
będą się wydarzenia związane z oj-
cem Ignacym Cieślakiem, misjona-
rzem pochodzącym z Dobieżyna. 
I tak 5 października o godz. 17.30 
w Sali Miejskiej (dawna synagoga) 
rozpocznie się promocja książki pt. 
„Igol, człowiek legenda” ks. Fran-
ciszka Kani SAC (wprowadzenie 
– ks. bp Szymon Stułkowski). Za-
planowano też wspomnienia współ-
pracowników i przyjaciół o ojcu 
Ignacym Cieślaku oraz wystawę 
fotografi i i przedmiotów osobistych 
należących do niego.

6 października w bukowskim 
Sanktuarium Matki Bożej Literac-
kiej o godz. 12.00 odprawiona zo-
stanie uroczysta msza św. pod prze-
wodnictwem abp. Henryka Hosera. 
Po niej nastąpi poświęcenie tablicy 
okolicznościowej w ogrodzie pamię-
ci znajdującym się przy farze.

W niedzielę w godz. 9:30-14:00 

w Sali Miejskiej będzie można zwie-
dzać wystawę fotografi i i przedmio-
tów osobistych należących do ojca 
Ignacego Cieślaka. Red 

10 września została zawarta umowa 
pomiędzy gminą Buk a UB Szała-
ta sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 
Przedmiotem zamówienia jest prze-
budowa budynku Wiejskiego Domu 
Kultury w Dobieżynie (popularny 
pałac) wraz z budową systemowego 
zadaszenia do celów rekreacyjnych, 
elementów małej architektury oraz 
wewnętrznej instalacji oświetlenio-
wej.

W pierwszym etapie wykonane 
zostaną roboty budowlane, instala-
cje elektryczne i instalacje sanitarne 
a w drugim prace pozostałe prace 
oraz monitoring. Remont współfi -
nansowany jest w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Wartość umowy: 2.933.234,94 
zł. Termin wykonania: 15 kwietnia 
2020 roku. Red

W ramach I edycji Międzynarodo-
wego Festiwalu im. Józefa Madei 6 
października o godzinie 17 w Sali 
Koncertowej Pałacu Jankowice (gm. 
Tarnowo Podgórne) wystąpi świato-
wej sławy klarnecista Volodymyr 
Dobrynchuk. Towarzyszyć mu bę-
dzie Festiwalowa Orkiestra Klar-
netowa, w skład której wejdą m.in. 
uczniowie Samorządowej Szkoły 
Muzycznej I st. w Tarnowie Podgór-
nym. Orkiestrę poprowadzi prof. 
Zdzisław Nowak.

Międzynarodowy Festiwal im. 
Józefa Madei to wyjątkowe przed-
sięwzięcie artystyczne. Podczas 
festiwalu odbędzie się wiele inte-
resujących wydarzeń – koncerty, 
wykłady, lekcje mistrzowskie oraz 
spotkania z wyjątkowymi artystami 
zarówno z Polski jak i zagranicy. 
Podczas koncertów wykonywane 
będą kompozycje (w tym premie-
rowe) na jedyną tego typu orkiestrę 
w Polsce – Festiwalową Orkiestrę 

Klarnetową. Najważniejszym celem 
festiwalu jest prezentacja najwybit-
niejszych osiągnięć polskiej litera-
tury muzycznej oraz upamiętnienie 
ważnych dla świata muzycznego 
rocznic. Organizatorem wydarzenia 
jest Stowarzyszenie im. Józefa Ma-
dei, mające swoją siedzibę w Pozna-
niu, ale działające na terenie całej 
Polski 

i współpracujące z wieloma insty-
tucjami kultury również za granicą.

Patronem festiwalu jest Józef 
Madeja (1892-1968) – wybitny pro-
fesor Akademii Muzycznej 

w Poznaniu – klarnecista, zasłu-
żony organizator życia muzycznego 
Wielkopolski. W ramach uhonoro-
wania działalności Madei, Stowa-
rzyszenie stworzyło festiwal, który 
pozwoli podtrzymać pamięć o tym 
wybitnym muzyku i kompozytorze, 
a także wpłynąć na rozwój kultury 
na terenach Wielkopolski.
Tomasz Łozowicki 

Igol z Dobieżyna – 
misjonarz Afryki

Remont pałacu 
w Dobieżynie

Koncert w Pałacu Jankowice dla 
miłośników muzyki klarnetowej
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
o drugim 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 0,3007 ha
PO1S/
00043
290/8

Stęszew, 
ul. Żeglarska 

210.000,00zł 21.000,00zł 2.100,00zł

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

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 30 października 

2019r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 – 

w sali sesyjnej, pok. 23.

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 

REKLAMA

NASZGLOSPOZNANSKI.PL .P
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Organizatorzy – Biblioteka Publicz-
na w Kórniku oraz Klub Podróżnika 
z Kórnika – tą prelekcją ofi cjalnie 
rozpoczęli piąty sezon działalności 
klubu. Wystąpienie nastąpiło w hali 
sportowej Kórnickiego Centrum 
Rekreacji i Sportu Oaza, która bez 
trudu pomieściła niemalże pięciu-
setosobową widownię. Słynny wspi-
nacz roztaczał niesłychane opowie-
ści z ponad ośmiu tysięcy metrów 
nad poziomem morza i prezentował 
nagrania wideo ze swoich wypraw, 
m.in. z akcji ratunkowej na Nanga 
Parbat z 2018 roku. 

Na spotkaniu można było zaku-
pić książkę autora pt. „Spod zamar-
zniętych powiek” – jednak zaintere-
sowanie było tak wielkie, że nakład 
bardzo szybko się skończył. Po 
prelekcji natomiast każdy, kto miał 
ochotę, mógł podejść do Adama 
Bieleckiego, zamienić z nim kilka 
słów, poprosić o autograf i wspól-
ną fotografi ę. Nad podniebieniem 
gości czuwała restauracja „Ventus”, 

która na swoim stoisku oferowała 
napoje, łakocie oraz zdrowe sałatki.

Dziękujemy dyrektorom KCRiS 
Oaza: Wojciechowi Kiełbasiewi-
czowi i Bartoszowi Karasiowi za 
udostępnienie sali widowiskowej 
i pomoc w organizacji przedsięwzię-
cia oraz wszystkim osobom zaanga-
żowanym w spotkanie.

Zapraszamy na kolejną podróż-
niczą prelekcję, która odbędzie 
się 17 października, o godz. 19.00 
w restauracji „Ventus”. Dawid Sza-
franiak opowie o swojej podróży 
transsyberyjskiej i Azji południo-
wo-wschodniej. Szczegóły ukażą się 
wkrótce na plakatach. 
Ewa Skarzyńska

Tłumy na prelekcji 
Bieleckiego w Kórniku
Spotkanie autorskie ze znanym himalaistą Adamem Bieleckim 
odbyło się 4 września
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23 września podczas Festynu 
Ekologicznego w Kórniku rozda-
no nagrody  laureatom Wielkiego 
Konkursu Plastycznego, którego 
organizatorem było KCRiS OAZA, 
a tematem „Znane postacie Kórnika 
– portret”.  Wpłynęło 20 prac. 

Nagrodę publiczności wręczono 

Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku 
za największą liczbę głosów otrzy-
manych na pracę nr 4 z kategorii III 
(szkoły podstawowe klasy IV – VIII 
i gimnazja). W głosowaniu na pracę 
publiczności brało udział 396 osób 
spośród których wylosowano p. Ta-
deusza R., który otrzymał rower. Red 

Konkurs Plastyczny
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Działa Pani w show biznesie od 
ponad 20 lat. Obecność w me-
diach, muzyczne sukcesy dają 
popularność. Jest Pani jedną 
z polskich ikon popkultury. Czy 
bycie rozpoznawalną Pani nie 
przeszkadza? 

– Trochę się do tej swojej popu-
larności przyzwyczaiłam. Czasem 
mnie męczy, ale to jest cena, którą 
płacę za spełnienie swoich marzeń. 
Nie będąc laską, której sodówka 
uderzyła do głowy, zdaję sobie spra-
wę, w jakich warunkach ludzie żyją, 
z jakimi problemami się na co dzień 
borykają. Bardzo się cieszę z tego, 
że mogę pracować tak, jak pracuję, 
zarabiać tyle, ile zarabiam i robić, 
to co lubię robić. Minusy popular-
ności biorę na siebie z godnością. 

Nagrany w tym roku album 
„Dorota” jest inny niż sześć 
wcześniejszych – dwóch so-
lowych i czterech nagranych 
z Virgin. Jest bardziej stonowany. 
W większości złożyły się na niego 
covery, będące evergreenami. 
Czy powstanie takiego krążka 
oznacza, że „niegrzeczna” Doda 
Elektroda, przechodzi do historii 
i jesteśmy świadkami narodzin 
Doroty?

– Mam eklektyczną osobowość, 
złożoną z bardzo różnych cech. 
Przyszedł czas na to, żeby pokazy-
wać się z nieco innej strony. 

Nową płytę zadedykowała Pani 
babci. Dlaczego?

– Babcia mieszkała z nami od mo-
jego urodzenia. Była moim trzecim 
rodzicem. Bardzo przeżyłam jej 
śmierć. 

Jak narodził się pomysł, by 
nagrać album z orkiestrą symfo-
niczną? 

– Nagrywając tę płytę, chciałam 
podziękować babci za wszystko, co 
dla mnie zrobiła. To spełnienie jej 
marzeń. Znalazły się na niej jej ulu-
bione utwory. To piosenki z różnych 
lat. Śpiew przy akompaniamencie 
orkiestry jest pełniejszą dedykacją. 

Czy lubi Pani muzykę poważną? 
Kiedyś grywała Pani na fortepia-
nie. 

– Coś jeszcze ze szkoły muzycznej, 
do której uczęszczałam, pamiętam. 
Gram nadal na fortepianie. Lubię 
Gershwina, ale nie wiem, czy wy-
trzymałabym w operze całą sztukę. 

Trwa pożegnalna trasa kon-
certowa zespołu Virgin. Czyli 
to koniec. O jakich projektach 
muzycznych Pani marzy? 

– Szykuje się zupełnie nowy pro-
jekt. Przygotowuję kolejną solową 

płytę, która będzie totalnie inna od 
wszystkich, jakie do tej pory nagra-
łam, zarówno z Virgin, jak i solo. Aż 
sama siebie tą płytą zaskakuję. To 
będzie kierunek muzyczny, z któ-
rym nigdy nie miałam wcześniej do 
czynienia.

Co to będzie? Jazz? Heavy metal? 
Disco? Hip hop?

– Nie powiem. 

Pani koncerty są jak spektakle. 
Oprócz muzyki, oprawionej 
światłem, daje Pani publiczności 
show. Dlaczego na polskich kon-
certach to rzadkość? 

– Myślę, że inni tego nie robią 
z wygody. Może brakuje pomy-
słów, może wolą więcej zarobić. 
Show kosztuje. W każde show 
trzeba zainwestować i mniej przez 
to zarobić. Nigdy mi nie zależało 
na zarabianiu pieniędzy podczas 
koncertów. To nie był mój priorytet. 
Lubię zaskakiwać swoich fanów. 

Czy pozamuzyczne doświadcze-
nia – w telewizji, fi lmie, teatrze są 
dla wokalistki użyteczne?

– Kiedy grałam w fi lmie, dużo osób, 
widząc że całkiem dobrze sobie 
radzę, pytało mnie, czy jako piosen-
karka czuję, że mam jakieś zaplecze 
aktorskie. Być może gra w tele-
dyskach to nie wyżyny sztuki, ale 
z pewnością daje obycie z kamerą 
i czegoś uczy. Dużo łatwiej z takim 
doświadczeniem było mi stanąć na 
planie fi lmowym niż całkowitym 
amatorom.

Skąd czerpie Pani inspiracje? 
Czy jest Pani otwarta na szerzej 
pojętą sztukę?

– Lubię pójść do teatru. Sama od 
2 lat gram w komedio-dramacie 
w teatrze w Warszawie, u boku naj-
wybitniejszych polskich aktorów. 
To dla mnie wielka przygoda. Tam 
poznałam mojego męża, a w za-
sadzie to on mnie poznał. Poza 
muzyką lubię sport, który jest lekar-
stwem dla kręgosłupa. Aktywność 
fi zyczna pomaga mi w utrzymaniu 
gorsetu mięśniowego. Kiedyś 
uprawiałam sport wyczynowy, dziś 
sport rekreacyjny o właściwościach 
rehabilitacyjnych. 

Jak powstają teksty Pani piose-
nek? Woli Pani sama pisać teksty 
i komponować, czy powierzać te 
zadania innym? 

– Teksty piosenek piszę sama. 
O stronę muzyczną z reguły dbają 
inni. Mam wspaniałych przyjaciół, 
którzy komponują świetne utwory. 
Chociaż ostatnią płytę Virgin 
komponowałam razem z Tom-
kiem Lubertem. To było dla mnie 
super doświadczenie. Udało nam 

się razem stworzyć bardzo fajne 
piosenki. Warto sprawdzić. 

Co obecnie nuci sobie Doda przy 
makijażu, manicure, pedicure, 
itd.? 

– Często nucę sobie piosenkę 
Miley Cyrus „Wrecking Ball”. 
Pewnie dlatego, że ma dużo pod-
kładu emocjonalnego, z którym się 
utożsamiam. To utwór napisany 
po rozstaniu z mężem. Zazwyczaj 
nie dopuszczamy do siebie myśli, 
że ładny, przykładny i wymuska-
ny aktor może być degeneratem 
i alkoholikiem, zdolnym toksycznie 
wykańczać kobietę, z którą dzieli 
życie. 
Przez 20 lat mojej pracy artystycz-
nej zauważyłam, że ludzie do tego 
stopnia sugerują się medialnym 
wizerunkiem swojej idolki, że 
w ogóle nie przychodzi im do gło-
wy, że w jej związku może się dziać 
coś kompletnie innego. W czterech 
kątach gwiazd mają miejsce różne 
historie – piękne, ale i mroczne, 
jak w życiu. Dlatego lubię słuchać 
i nucić ten utwór. 

Kto jest Pani muzycznym guru? 

– Mam bardzo duży rozstrzał. 
Lubię ostre rockowe granie – takie 
zespoły, jak: Guns’n’Roses, Van 
Halen, Aeros Smith, Metallicę, 
Sepulturę, a jednocześnie kocham 
Kelly Familly i Britney Spears. 
Słucham też poezji śpiewanej. 

Niedawno Metallica grała na 
Stadionie Narodowym. Czy była 
Pani na ich koncercie? 

– Byłam u nich na backstage’u. 

Otrzymała Pani mnóstwo nagród. 
Którą z nich lubi Pani najbar-
dziej?

– Mam 140 nagród, ciężko mi 
którąś faworyzować bardziej niż 
resztę. Najbardziej cenię „Słowi-
ka”, którego dostałam w Operze 
Leśnej w Sopocie. On mi otworzył 

drzwi do kariery muzycznej, jego 
wręczeniu towarzyszyły bardzo 
fajne emocje, takich chwil się nie 
zapomina. Bardzo też cenię na-
grodę, którą dostałam od Ministra 
Zdrowia za zebranie 200 tysięcy 
dawców szpiku. Było to coś rewo-
lucyjnego dla przeszczepów. Może 
bym jeszcze wyciągnęła na wierzch 
MTV Music Adwords, bo podczas 
gali zobaczyłam z bliska Shakirę 
i Beyoncè. 

Dlaczego angażuje się Pani 
w działalność charytatywną? 
Media wolą opisywać skandale, 
a przecież warto zauważać to, co 
dobre i bezinteresowne.

– Zazwyczaj ci, co mają ciężkie cha-
raktery, mają złote serca. Złoto spo-
ro waży. Ludzie, którzy są otwarci, 
prostolinijni i szczerzy mają czyste 
intencje. Jak potrzeba potrafi ą do-
kopać, powiedzieć prawdę między 
oczy, ale i wplątać się w tarapaty, 
czy wykreować – niechcący – jakiś 
skandal. Nie chciałabym, żeby 
robiono ze mnie Matkę Teresę, 
albo niewinną niewiastę, biegającą 
beztrosko, niczym rusałka po łące. 
Jestem ostrą dziewczyną, bardzo 
charakterną i honorową, ale potra-
fi ę dostrzec potrzeby innych. Poma-
gam ludziom z potrzeby serca. Tak 
zostałam wychowana i taką umrę. 

Jaki jest Pani stosunek do por-
tali plotkarskich? Czy żyje Pani 
z nimi w symbiozie, czy by się ich 
najchętniej pozbyła? 

– Istnieją portale fajne i niefajne. 
Znam dziennikarzy z portali plot-
karskich. Są wśród nich tacy, którzy 
mimo że nakręcają sobie „klikal-
ność” plotkami o ludziach znanych, 
potrafi ą pisać teksty bez szyderstw, 
cynizmu i obrażania kogokolwiek. 
Liczą się z tym, że artyści też są 
ludźmi – że mają rodziny, dzieci, 
mężów, żony, matki, ojców. My, 
artyści nie jesteśmy głazami. Mamy 
ten sam system nerwowy i mamy 
serce. Są też portale, które w ogóle 
się z tym nie liczą i traktują ludzi jak 

g… Każdy cierpi w takiej sytuacji. 
Nie mam aż tak grubej skóry, by 
nie czuć bólu, gdy mówi się o mnie 
nieprawdę, albo mówi się źle. 

Czy udaje się Pani anonimowo 
spędzić wakacje z mężem, z dala 
od świata i spojrzeń tych którzy 
wiedzą kim Pani jest? 

– Wystarczy przekroczyć granice 
Polski i mieć trochę szczęścia. Ale 
nawet w kraju zdarza mi się być 
gdzieś anonimowo. Ostatnio byłam 
nad polskim morzem i nikt mnie 
nie zaczepił. 

Czy dawni partnerzy życiowi 
nadal odgrywają w Pani życiu 
jakąś rolę. Co z tamtych związ-
ków zostało? 

– Nie odgrywają żadnej roli, są dla 
mnie gorzką nauczką. 

Wsparła Pani środowiska LGBT, 
po pobiciach w Białymstoku. Czy 
Polska ma szansę być krajem tole-
rancyjnym, w którym każdy może 
czuć się bezpiecznie, bez względu 
na poglądy i upodobania?

– Chciałabym, żeby tak było. Nasz 
kraj powinien być dużo bardziej 
tolerancyjny niż jest. Tak jak powie-
działam na scenie: „Miłość uwalnia 
w ludziach anioły, nienawiść – 
demony”. Powinniśmy akceptować 
różnorodność i inność. Powinniśmy 
wspierać się nawzajem, a nie ze 
sobą walczyć. Nikogo nie powinno 
obchodzić, to, kto z kim śpi i jaką 
ma orientację seksualną. Ważne 
jest to jakim jest się człowiekiem 
i jaką wartość się sobą przedstawia. 

Wszystko jeszcze przed Panią, 
jeśli otrzymała Pani w genach 
– po babci – długowieczność. 
Czy Doda będzie śpiewała do 
emerytury?

– Chcę sobie zrobić przerwę na 
kilka lat, ale po mojej nowej płycie, 
którą nagram teraz. Co będzie po 
tej przerwie, zobaczymy. Od razu 
powiem, że nie jest to „przerwa na 
dzieci”. Muszę odpocząć, podła-
dować akumulatory. Rozpoczęłam 
pracę na scenie, jak miałam 13 lat 
– minęły 23 lata, odkąd wystarto-
wałam i jestem trochę zmęczona. 
Nabiorę nieco energii, żeby się nie 
wypalić.

Proszę zdradzić, jaka będzie ta 
nowa, zapowiadana z rumieńca-
mi płyta

–Diamentowa!

Jestem ostrą dziewczyną
Rozmowa z Dodą, czyli Dorotą Rabczewską-Stępień, piosenkarką i showmanką, która wystąpiła 
w Dopiewie 8 września podczas Gminnych Dożynek

Rozmawiał 
Adam Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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KULTURA

Do Tarnowa Podgórnego przyjadą 
zespoły z Włoch, Niemiec i Litwy, 
a Polskę i gospodarzy reprezentować 
będzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta. 
Przypomnijmy, że początek tego 
muzycznego wydarzenia datuje się 
na rok 2000. Wówczas w niemiec-
kiej miejscowości Rohrdorf odbyło 
się pierwsze Europejskie Spotkanie 
Orkiestr. Sześć lat później, trzecia 
edycja imprezy trafi ła do Tarnowa 
Podgórnego, gdzie zagrały Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta Gminy Tarno-
wo Podgórne oraz orkiestry z Rohr-
dorfu i włoskiego Rosate. Kolejny raz 
orkiestry spotkały się tu 2015 r. 

Z Litwy przyjedzie Orkiestra 
Dęta przy Szkole Sztuk Pięknych 
im. Stanisława Moniuszki w So-
lecznikach. Została ona założona 
w 2004 r., a jej kierownikiem jest 
Rymantas Rutkauskas. Należą 
do niej uczniowie szkół średnich 
miasta oraz rejonu solecznickiego. 
Przy orkiestrze działa grupa ta-
neczna dziewcząt, uczennic szkoły, 
pod kierownictwem Marii Dedel 
i Irmy Jankunienie. Zespół dużo 
koncertuje na terenie miasta oraz 
rejonu, a także poza jego granica-
mi. W roku 2007 orkiestra brała 
udział w międzynarodowym świę-
cie z okazji 87 rocznicy urodzin 
Jana Pawła II w kościele Św. Jana 
w Wilnie, grała na otwarciu VII 
Międzynarodowych Polonijnych 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w Łomży, w roku 2008 brała udział 
w Międzynarodowym Paradzie 
Młodzieżowych Orkiestr Dętych 
„Rozśpiewana wiosna” w Solecz-
nikach, w 2009 roku uczestniczyła 
w IX Mistrzostwach Orkiestr Dę-
tych z Litwy w Paniewieżu i została 
laureatem Grand Prix. Brała udział 

w Świętach Pieśni poświęconych 
Tysiącleciu Litwy.

Od kilku lat Musikkapelle Rohr-
dorf, która przyjedzie z Niemiec, 
wykracza daleko poza to, co nazy-
wa się po prostu „wiejską muzyką 
dętą” – setki uczestniczących w kon-
certach było w stanie przekonać się 
o wysokiej jakości ponad 60 muzy-
ków. Są oni zawsze częścią życia na 
wsi, biorą udział w wielu świeckich 
i kościelnych wydarzeniach. Aby 
utrzymać wysoką jakość orkiestry 
w przyszłości, zespół inwestuje duże 
sumy, aby szkolić i edukować kolejne 
pokolenie. A tradycje muzyczne w tej 
miejscowości sięgają aż 1873 roku! 

Początki orkiestry z Rosate Cor-
po Bandistico di Rosate są nieco 
zagmatwane. Historyczne wzmian-
ki opublikowane w magazynie „Pro 
Loco Binasco” z listopada 1973 r 
pozwoliły ustalić, że w 1862 r. ist-
niała już Banda di Rosate. Według 
innych informacji data założenia 
to nawet 1856r.! Pewnym faktem 
jest to, że pierwsze lekcje muzyki 
odbyły się w gospodarstwie Rota, 
gdzie fi ttabili, miłośnicy muzyki, 
udostępnili pewne pomieszczenia. 

W 1973 r. około tuzina prawdzi-
wych muzyków, pod przewodnic-
twem Maestro Onorino Cirielli 
z Abbiategrasso, kontynuowało 
tradycję zespołu Rosato. Należy 
również pamiętać, że z inicjatywy 
zespołu w 1976 r. z okazji pierwszej 
edycji „Maggio Rosatese” powo-
łano „Club Majorettes di Rosate” 
jako grupę folkową. Pozbawiony ja-
kiegokolwiek doświadczenia, dzię-
ki woli zarówno licznych dziewcząt, 
jak i profesjonalnych muzyków, 
szybko osiąga doskonałe przygoto-
wanie techniczne.

Obecnie Rosate Corpo Bandisti-
co prowadzi działalność zarówno 
w Rosate, jak i w okolicy, brała udział 
w różnych spotkaniach zespołu, 
a także podróżowała za granicę do 
Szwajcarii (Canton Uri) i Niemiec 
(Bawaria). Repertuar obejmuje 
utwory muzyki klasycznej i lekkiej, 
a także utwory operowe w towarzy-
stwie śpiewaków operowych. 

Od 1998 roku grupa została wzbo-
gacona o sekcję wokalną „Coro 
Amici della Musica”, z którą wyko-
nywano utwory chóralne. Zespół 
ma wewnętrzną szkołę do szkolenia 

muzycznego nowych uczniów pod 
kierunkiem prof. Vittorio Perotti.

W 2000 r. orkiestra otrzymała 
„Rosę d’Oro”, najwyższy zaszczyt 
gminy Rosate za zasługi kulturalne 
w promocji muzyki. Obecnie szeregi 
Zespołu są jeszcze bardziej wzboga-
cone o młodych ludzi i zespół zło-
żony z 40 instrumentów. Od 1999 
r. kierowany przez Maestro prof. 
Gianluigi Midali.

Gospodarzem imprezy będzie 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, dzia-
łająca w ramach GOK Sezam. Zrze-
sza obecnie 50 członków grupy kon-
certowej i kilkunastoosobową grupę 
aspirującą do podstawowego skła-
du. Oprócz kształtowania wrażli-
wości muzycznej i umiejętności gry 
na instrumentach, orkiestra buduje 
w nich również inne istotne warto-
ści patriotyczne i wychowawcze. 

Szefem artystycznym i kapelmi-
strzem orkiestry jest Paweł Joks, 
który prowadzi też zajęcia sekcji 
– trąbek. Profesjonalna opieka in-
struktorska pozwoliła zespołowi na 
osiągnięcie w krótkim czasie bardzo 
wysokiego poziomu artystyczne-
go, czego wyrazem są wyróżnienia 

i nagrody zdobywane na festiwalach 
i konkursach. Wśród nich – zwycię-
stwo Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Tarnowo Podgórne w kon-
kursie „O Złoty Róg” (2013). W cią-
gu minionych lat tarnowscy muzycy 
koncertowali wielokrotnie w kraju 
i za granicą (Włochy, Niemcy). Wy-
posażeni w doskonałe instrumenty 
i atrakcyjne stroje są artystyczną 
wizytówką Gminy Tarnowo Podgór-
ne. W 2016 Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Tarnowo Podgórne pod 
dyrekcją Pawła Joksa zajęła I miej-
sce i nagrodę pieniężną w wysokości 
1000 euro w ramach Międzynarodo-
wych Przesłuchań Orkiestr Dętych 
im. Dusana Miljkovića.

Kulminacyjnym momentem Eu-
ropejskich Spotkań Orkiestr Dętych 
będzie koncert galowy w OSiR 12 
października o godzinie 18. Wtedy 
zaprezentują się poszczególne grupy, 
a także wykonają utwory wspólnie. 

Orkiestry dęte po europejsku
Ósme Europejskie Spotkanie Orkiestr Dętych odbędzie się w Tarnowie Podgórnym od 11 do 13 
października. Nie możecie przegapić galowego koncertu! 
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W Szreniawie odbył się I Festiwal 
Land Art „Naturalia”. Organi-
zatorami imprezy o charakterze 
międzynarodowym był zarząd 
Stowarzyszenia Naukowo – Tech-
nicznego Inżynierów i Techników 
Ogrodnictwa, Oddział Poznański 
oraz Muzeum Narodowe Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno – Spożywczego 
w Szreniawie.

W imprezie uczestniczyło 17 
osób – architektów krajobrazu, ar-
tystów, fl orystów z Polski i Francji, 
którzy pracowali pojedynczo lub 
zespołowo. W efekcie dwudniowej 
pracy powstały dzieła o bardzo zróż-
nicowanym charakterze realizujące 
temat konkursu „Carpe diem”. Łą-
czyło je jedno – użycie naturalnego 
materiału, przede wszystkim roślin-
nego i wpisanie w otaczającą prze-
strzeń parku.

Land art – sztuka ziemi, sztu-
ka krajobrazu powstał 50 lat temu 
w USA. Obejmuje różnego rodzaju 
artystyczne działania w przestrzeni 

krajobrazu. Może sprowadzać się 
do dzieł w dużej skali lub obiektów 
bardziej kameralnych powstających 
w naturze i przy użyciu natury. Land 
art jest bliski przyrodzie, przyjazny 
jej. Ze względu na użyte tworzy-
wo wnosi element przemijalności, 

zmian związanych ze starzeniem 
się, stopniową destrukcją natural-
nego materiału. Metamorfoza dzie-
ła sztuki pod wpływem sił natury 
jest częścią procesu artystycznego.

Oceny prac dokonało jury pod 
przewodnictwem prof. UAM dr 

hab. Jędrzeja Stępaka (UAM), 
w składzie: dr hab. Sławoj Dreszer 
(Uniwersytet Artystyczny), Hanna 
Ignatowicz (Muzeum Narodowe 
Rolnictwa i Przemysłu Spożywcze-
go w Szreniawie) oraz Maria Ma-
tuszczak (SITO o/Poznań). 

Impreza cieszyła się dużym za-
interesowaniem odwiedzających 
Muzeum. Prace konkursowe można 
oglądać do 15 października br. lub 
do momentu ich naturalnej destruk-
cji. Kolejna edycja Festiwalu plano-
wana jest na przyszły rok 2020. Red

Festiwal Land Art „Naturalia” w Szreniawie

Gospodarzem imprezy będzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Nagrody pieniężne dla zwycięz-
ców Land Art „Naturalia
•  I miejsce – 5.000 zł 

Karolina Grzeszczuk (Poznań)
•  II miejsce 3.000 zł

Michał Artur Kasprzyk (Su-
chań)

•  III miejsce 2 000 zł 
Bernard Borzęcki (Mymoń, 
Besko)

•  Wyróżnienie 1.500zł
Karolina Czajkowska (Konin) 
i Wojciech Głowacki (Swarzędz)

Puchar Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego
•  Jean Marc Lefevre (Francja)
•  Agnieszka Jakóbiak (Wrocław)
•  Magdalena Korbuszewska 

(Gdańsk)
Puchar Wójta Gminy Komorni-
ki Jana Brody
•  Magdalena Kazimiera Subocz 

(Jawor)
•  Iwona M. Rusnak (Dziwiszów) 
•  Rafał Górczyński (Przyłęk, 

Nowy Tomyśl)

Wyniki
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Szymon 
Bojdo 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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REKLAMA

Będzie to uhonorowanie tego arty-
sty satyryka i kabareciarza.

– Wspólnie z Uniwersytetem 
Artystycznym w Poznaniu zorga-
nizowaliśmy konkurs na projekt 
pomnika – mówi prezes Stowarzy-
szenia Zostań Gwiazdą Kabaretu 
Krzysztof Deszczyński. – Wygrał 
Piotr Socha. Projekt został pozy-
tywnie zaopiniowany przez Ko-
misję Polityki Przestrzennej oraz 
Kultury i Nauki Rady Miasta Po-
znania. 8 stycznia 2019 r. Rada 
Miasta Poznania podjęła uchwa-
łę w sprawie wyrażenia zgody na 

wzniesienie pomnika, nr uchwały: 
V/46/VIII/2019.

Zbiórka publiczna do puszek 
i skarbon została zgłoszona na 
Portalu Zbiórek Publicznych admi-
nistrowanym przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, pod numerem 2019/2939/
OR. 

Pieniądze można wpłacać rów-
nież na konto Stowarzyszenia Zo-
stań Gwiazdą Kabaretu, nr konta: 
85 1090 1346 0000 0001 0456 
0212, z dopiskiem „Pomnik Smo-
leń wiecznie żywy”. Red 

Smoleń wiecznie żywy 
Pod takim prowadzona jest zbiórka pieniędzy na wzniesienie pomnika upamiętniającego Bohdana 
Smolenia w Poznaniu

Lato – dwie sylaby, cztery litery, 
a ile treści? Lato to piękna przyro-
da, słoneczne, długie dni i ciepłe 
noce. To urlopy, wakacje, górskie 
wspinaczki, ciepła woda w Bałtyku, 
piaszczyste plaże, czarujące wscho-
dy i zachody słońca. To turystycz-
ne, krajowe i zagraniczne wypady. 
Nawiązywanie nowych znajomości 
i relacji, poznawanie innych kul-
tur i religii. To, mówiąc banalnie, 
czas, mniej lub bardziej, aktywnego 
wypoczynku i ładowania akumu-
latorów na kolejny, pracowity rok. 
W tym czasie zarząd Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Tarnowie Pod-
górnym pracował pełną parą. W lip-
cu i sierpniu zorganizowano m.in. 
dwa turnusy tygodniowych półko-
lonii dla seniorów (z tej propozycji 
skorzystało 60 osób z UTW i gmin-
nych klubów seniora). 

Teraz najważniejszym zadaniem 
jest inauguracja roku akademickie-
go 2019/2020. W imieniu zarządu 
tarnowskiego UTW zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych – 
słuchaczy i gości – w środę, 2 paź-
dziernika, do Centrum Kultury 
Przeźmierowo przy ul. Ogrodowej. 
Początek uroczystości o godzinie 
17.00. Program zapowiada się in-
teresująco – wykład inauguracyjny 
„Prawa człowieka we współczesnym 
świecie” wygłosi dr hab. Adam Szy-
maniak. Wstęp wolny.

Spotykamy się na inauguracji, 
a potem na wykładach i zajęciach. 
Do zobaczenia. Maria Zgoła 

Rok UTW 
czas zacząć

REKLAMA? 
ZADZWOŃ 

 691-895-296
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SPORT

Wydarzenie to ma na celu zrzesze-
nie pasjonatów biegania i jazdy ro-
werem, promocję aktywnego stylu 
życia, zaprezentowanie atrakcyjno-
ści i różnorodności terenów gminy 
Dopiewo. 

Trasa opracowana i przygoto-
wana przez pracowników GOSiR 
w Dopiewie – Tomasza Konwic-
kiego i Jarosława Andrzejewskiego 
– zapewni wszystkim uczestnikom 
wiele emocji. Nie zabraknie stro-
mych podbiegów i zbiegów, piasz-
czystych zjazdów i podjazdów, jazdy 
rowerem po leśnych duktach i po-
lnych ścieżkach. 

O g. 12 zawodnicy wystartują na 
pierwszy odcinek biegowy (3 km) 
następnie jazda rowerem (12 km) 
i kończący zawody bieg na dystan-
sie 4,5 km. 

– Sądzimy, że nie będzie zawodni-
ka lub zawodniczki, którzy startując 
mimo rywalizacji nie dostrzegą wy-
jątkowości miejsca – mówi Marcin 
Napierała, dyrektor GOSiR w Do-
piewie, pomysłodawca zawodów. 
– Górzyste ukształtowanie terenu 
w nizinnej Wielkopolsce jest dużym 
zaskoczeniem dla wszystkich. 

Wcześniejsze edycje zawodów do-
wiodły, że cross duathlon w Żarnow-

cu u zbiegu sąsiadujących ze sobą 
gmin Dopiewo, Buk, Stęszew ma 
zasięg ogólnopolski. W ubiegłorocz-

nej edycji wystartowało blisko 200 
uczestników. Tegoroczny limit star-
tujących ustalony został na 250 osób. 

Zachęcamy do zapisywania się na 
stronie www.duathlonzarnowiec.pl. 
Niższa opłata startowa obowiązuje 

do 11 października. Zapisy zostaną 
zakończone na 3 dni przez zawodami 
(23.10.2019) lub po osiągnięciu za-
łożonego limitu. W tegorocznym pa-
kiecie oryginalny medal dla każdego 
uczestnika oraz dedykowany plecak. 
Nie zabraknie napojów izotonicz-
nych, wody i gorącego poczęstunku. 
Wzorem ubiegłego roku Fundacja 
Aktywny Stęszew, której kilkunastu 
zawodników wystartuje w zawodach, 
przeprowadzi akcję charytatywną na 
rzecz 6-letniego Dawida Molickiego, 
borykającego się z niepełnosprawno-
ścią ruchowo – wzrokową. 

W dniu zawodów nastąpi zmiana 
w organizacji ruchu w miejscowości 
Żarnowiec oraz niewielkie utrud-
nienia dla mieszkańców Podłozin, 
Żarnowca, Skrzynek, Tomic i Li-
sówek. Organizatorzy dziękują za 
wyrozumiałość w minionych latach 
licząc na tegoroczną i dalszą. 

Patronat medialny nad IV Cross 
Duathlonem w Żarnowcu sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”, partnerami 
są Lasy Państwowe – Nadleśnictwo 
Konstantynowo, Linea developer, 
Reka Rubber, Decathlon Komor-
niki, halowy tor kartingowy E1 ze 
Skórzewa, fi rma mornel.com, Ro-
wer Tramp i eplecaki.pl. Red

Górzysty Cross Duathlon w Żarnowcu
W ostatnią sobotę października odbędzie się IV edycja imprezy Cross Duathlon 

Żarnowiec organizowanej przez gminę Dopiewo – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie

Trwają wielkie zapisy na zajęcia lek-
koatletyczne do Akademii Lekko-
atletycznej Marcina Urbasia, zna-
komitego byłego sprintera! 

Szukacie niesamowitych, 
wszechstronnych zajęć ruchowych 
dla swojego dziecka? Wasze pocie-
chy borykają się z wadą postawy? 
Trenują gry zespołowe i mają braki 
w motoryce? Idealnym rozwiąza-
niem jest Akademia Urbasia, która 
zaprasza już od 6 lat. 

Zajęcia w Akademii Lekkoatle-
tycznej Marcina Urbasia minima-
lizują wady postawy i rozwijają 
wszechstronnie – bez wczesnej spe-
cjalizacji. Co miesiąc zmieniane są 
konkurencje – dzieci się nie nudzą. 

Akademia Lekkoatletyczna Mar-
cina Urbasia ma autorski program 
szkolenia (12 konkurencji w roku 
szkolnym), korzysta ze sprzętu Kids 
Athletics (bezpieczne młoty, dyski, 
oszczepy i płotki zaprojektowane 
z myślą o dzieciach), rywalizuje, 
bawi i naucza nowych umiejętności 
na każdym treningu, testach i zawo-
dach.

Akademia ma doskonałych szko-
leniowców – byłych lekkoatletów 
i pedagogów z doświadczeniem 
w pracy z dziećmi.

Chcesz rzucać młotem lub 
oszczepem, skakać o tyczce, wzwyż 
lub w dal, albo biegać przez płotki, 
a może uprawiasz piłkę nożną, pił-

kę ręczną, koszykówkę, tenis, inne 
sporty i chcesz: lepiej i szybciej bie-
gać, dalej i wyżej skakać oraz dalej 
rzucać i mocniej uderzać? Zapisz 
się do Akademii Lekkoatletycznej 
Marcina Urbasia. 

Wyślij mail na adres: biuro@aka-
demiaurbasia.pl.

Zadzwoń: 507 604 604. 
Zajęcia odbywają się w następu-

jących lokalizacjach: Biedrusko, 
Buk, Czapury, Dąbrówka, Kamion-
ki, Kleszczewo/Siekierki, Kostrzyn, 
Koziegłowy, Kórnik, Krosno/Mo-
sina, Luboń, Nekla, Oborniki, Po-
biedziska, Poznań (Jagiellońskie, 
Łazarz, Ogrody-Jeżyce, Starołęka, 
Umultowo, Winogrady, Żegrze), 
Rogoźno, Rokietnica, Skórzewo, 
Szczepankowo/Tulce, Szczodrzy-
kowo, Środa Wielkopolska, Wągro-
wiec.

Poniżej GRAFIK miejsc, w któ-
rych odbywają się zajęcia: www.aka-
demiaurbasia.pl/gdzie-trenujemy. 
Red

Nabór do Akademii 
Lekkoatletycznej Urbasia

 NASZ PATRONAT

Zajęcia w Akademii 
Urbasia minimali-
zują wady postawy 
i rozwijają wszech-
stronnie
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Sobotnią porażką w Jeleniej Gó-
rze z Sudetami 92:106 koszykarze 
z Tarnowa Podgórnego rozpoczęli 
sezon 19/20 w rozgrywkach II ligi 
koszykówki. 

Po pierwszej ofensywnej kwarcie 
Tarnovia Basket prowadziła dwo-
ma punktami. Tarnowianie mieli 
jednak przestój w drugiej części gry 
i gospodarze ze stanu 33:35 dopro-
wadzili do 49:35 i podobną przewa-
gę utrzymywali w trzeciej kwarcie. 
Tarnowianie walczyli i w czwar-
tej kwarcie zeszli na 9 punktów. 
W końcówce skuteczniejsi byli jed-
nak liderzy Sudetów. 

W drugiej kolejce Tarnovia Ba-
sket będzie gościć DIjo Polkąty Ma-
ximus Kąty Wrocławskie. Mecz ten 

zostanie rozegrany w Baranowie 
6 października o godz. 17. Kolejne 
spotkania II ligi będą już odbywały 
się w hali w Tarnowie Podgórnym.

Przypomnijmy, że w sezonie 
19/20 Tarnovię Basket poprowadzi 
Rafał Urbaniak, dla którego jest to 
debiutancki sezon na ławce trener-
skiej. Skład drużyny oparty jest na 
zawodnikach, którzy reprezentowa-
li klub w poprzednim sezonie. 

Tarnovia Basket zaprasza rów-
nież dzieci i młodzież na koszykar-
skie treningi, które odbywają się 
w 4 lokalizacjach na terenie gmi-
ny Tarnowo Podgórne i obejmują 
chłopców z roczników 2003-2012. 
Planowane są również zajęcia dla 
dziewczynek z roczników 2008-
2012. Więcej informacji na www.
facebook.com/tarnoviabasket. Red

Przegrana Tarnovii 
Basket z Sudetami
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„Skakałem do kosza jak Michael 
Jordan, tak wysoko, że prawie do 
obręczy!”, „Każdy znalazł coś dla 
siebie, od malucha do tatusia”, 
„Byliśmy chyba na wszystkich ha-
lowych placach zabaw w Poznaniu, 
ale takiej zabawy jak w tym Parku 
Trampolin nie znaleźliśmy” – takie 
opinie można usłyszeć w pawilonie 
Jump Arena przy ul. Smoluchow-
skiego w Poznaniu. Legendarna 
Jump Arena odrodziła się bowiem 
i od ponad roku przyjmuje amato-
rów niesamowitej zabawy, w naj-
większym w Poznaniu parku tram-
polin, a właściwie rodzinnym parku 
rozrywki. 

Park na Grunwaldzie to jeden 
z dwóch takich obiektów w Pozna-
niu. Drugi znajduje się na poznań-
skich Ratajach w Galerii Giant nie-
daleko Kineapolis (Cinema City) 

Dojazd do hali jest łatwy, na ron-
dzie Skubiszewskiego skręcamy 
z ul. Grunwaldzkiej w Smoluchow-
skiego i po około 200 metrach pod-
jeżdżamy pod obiekt. Znajduje się 
tu przestronny parking i miejsca do 
pozostawienia roweru lub hulajno-
gi.

W hali już na „dzień dobry” spo-

tykamy się z dobrą organizacją dzia-
łań – kupujemy skarpetki antypośli-
zgowe (jeśli nie mamy takowych ze 
sobą), otrzymujemy klucz do szafki 
(z pomysłową opaską zapinaną jak 
pasek od zegarka), możemy skorzy-
stać z przebieralni, toalety, pryszni-
ca, pokoju dla mamy z dzieckiem 
i rozpocząć zabawę

Wszędzie widać sympatyczny 

personel: młodzi ludzie podpowia-
dają, jak najlepiej skakać i czego 
w zabawie unikać. Możemy się za-
tem dowiedzieć, jak skoczyć do ba-
senu z gąbkami, jak doskoczyć do 
obręczy kosza w strefi e koszykówki, 
czy pokonać ciąg trampolin skacząc 
lub odbijając się od specjalnych 
trampolin skośnych 

Obiekt dysponuje ośmioma sal-

kami urodzinowymi, strefą dla ro-
dzica kawiarnią, a już niedługo stre-
fą chillout .

Oferta Jump Areny jest bogata. 
Można skorzystać z zajęć grupo-
wych z gimnastyki, parkuru, zajęć 
wytrzymałościowych lub przygo-
towujących do modnych biegów 
z przeszkodami. Specjalnie dla 
miłośników tej dyscypliny Jump 

Arena posiada jedyne urządzenie 
w Wielkopolsce tzw. RAPTORNIG 
który umożliwia wszechstronny lub 
bardzo specjalistyczny trening pod 
biegi OCR 

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej 
o Jump Arenie wskakujcie na stronę 
www.jumparena.pl. Znajdziecie ją 
również na facebook i instagramie. 
Red

Jump Arena zaprasza
Legendarna Jump Arena odrodziła się i od ponad roku przyjmuje amatorów niesamowitej zabawy 
w największym w Poznaniu parku trampolin, a właściwie rodzinnym parku rozrywki 

• Jump Arena Rataje, 
ul. Krzywoustego 68, tel. 535 
932 374, rataje@jumparena.pl;
• Jump Arena Grunwald, 
ul. Smoluchowskiego 11A, 
tel. 731 020 101, 
grunwald@jumparena.pl. 

• Dla Czytelników mamy 
10 biletów do Jump Areny 
w Poznaniu. Jak zdobyć jeden 
z nich? Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl . 

Kontakt

Mamy bilety
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W najbliższą niedzielę (godz. 
15.00) drużyna Power Duck Iveston 
PSŻ Poznań podejmie na Golęcinie 
w rewanżowym pojedynku ekipę 
pierwszoligowca – KŻ Orzeł Łódź. 
Wysoka stawka jest gwarancją wiel-
kich emocji! Patronat nad „Skor-
pionami” sprawuje „Nasz Głos Po-
znański”.

Klub z Łodzi zajął w tegorocz-
nych pierwszoligowych rozgryw-
kach ostatnie – siódme – miej-
sce. Z uwagi na niepełną stawkę 
drużyn, spowodowaną upadkiem 
klubu z Rzeszowa, jeszcze przed 
rozpoczęciem sezonu żużlowa cen-
trala podjęła decyzję, iż z zaplecza 
Ekstraligi nikt bezpośrednio nie 
spadnie, natomiast ostatni zespół 
pojedzie bezpośredni baraż z drugą 
drużyną 2. Ligi Żużlowej. 

Wszystko wskazuje na to, iż po-
znaniacy oblizali już rany po nie-
spodziewanej wysokiej porażce 
w fi nałowym pojedynku rozgrywek 
w Bydgoszczy, która zamknęła 
„Skorpionom” drogę do mistrzo-
stwa ligi i automatycznego awan-
su. Zarówno włodarze, trener, jak 
i sami zawodnicy podkreślają, iż 
tamta porażka byłą przysłowiowym 
wypadkiem przy pracy, z której wy-
ciągnięto wnioski na przyszłość. 

Prezes PSŻ Poznań Arkadiusz 
Ładziński z optymizmem patrzy na 
nadchodzące spotkanie z łodziana-
mi: – W zespole panuje atmosfera 

pełnej mobilizacji. Odbyłem indy-
widulane rozmowy z trenerem oraz 
z zawodnikami i muszę powiedzieć, 
iż jestem bardzo podbudowany ich 
postawą. Wszyscy mają świado-
mość zaprzepaszczonej ogromnej 
szansy w pojedynku z Polonią Byd-
goszcz i zapowiadają walkę o każ-
dy centymetr toru. Czuć w zespole 
koncentrację i jasne dążenie do celu 
– awansu do pierwszej ligi. Mamy 
oczywiście świadomość, iż przed 
nami bardzo trudna konfrontacja 
z aktualnym pierwszoligowcem, 
w którym występują uznani i do-
świadczeni zawodnicy. To co, wyda-
rzyło się jednak trzy tygodnie temu 
utwierdza mnie jedynie w przeko-
naniu, iż w sporcie nie ma rzeczy 
niemożliwych i tego się trzymajmy 
– kończy sternik „Skorpionów” .

„Skorpiony” jadą o pierwszą ligę! 
Przed drużyną Power Duck Iveston PSŻ Poznań decydująca batalia o awans do 

Nice 1. Ligi. Mamy bilety! 

Patronat nad „Skorpionami” 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”.
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• Dla naszych Czytelników 
mamy tradycyjnie 10 biletów 
na mecz Power Duck Iveston 
PSŻ Poznań. Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl.

Mamy bilety

Michał 
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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HAVET Hotel Resort & Spa ***** | ul. Wyzwole nia 29, 78-131 Dźwirzyno | +48 94 711 36 50 |havethotel.pl

JESIENNY RELAKS
NAD MORZEM
już od 230 zł /os /noc


