Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Dżem na 35-lecie
Obchodzący w tym roku jubileusz 35-lecia Dżem zagra
wkrótce w Luboniu. Mamy dla Was Bilety! STR. 10

„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.
Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson
WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

FOT. MATERIAŁY PRASOWE DŻEMU

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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Cud na Bułgarskiej STR. 16

FOT. X-NEWS T-MOBILE EKSTRAKLASA
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Z DRUGIEJ STRONY

Nadzieja w Trybunale i Prezydencie RP
— Niekończąca się opowieść
i pytania o przyszłość gmin i nasze
bezpieczeństwo – tak najkrócej
można powiedzieć o sprawie drogi
nr 5. Pisaliśmy o tym wielokrotnie.
Teraz ponownie wracamy do tego
ważnego tematu na stronie 4. Powodem jest niedawny wyrok Sądu
Apelacyjnego w Poznaniu. Gminy
Pobiedziska i Swarzędz przegrały
i nie pozostaje im nic innego jak
tylko dalej utrzymywać bardzo
kosztowną drogę.
Wyroków sądu się nie komen-

tuje i nie zamierzam tego czynić,
tym bardziej, że w świetle prawa
droga nr 5 należy obecnie do
gmin. I z tym nie ma co dyskutować. Rzecz w tym, że zapisy
w ustawie o drogach publicznych
są niewłaściwe i należy je jak najszybciej zmienić. Zresztą podobnie
uważają posłowie i senatorowie,
którzy przegłosowali potrzebę
zmian. Projekt nowej ustawy
Prezydent RP skierował jednak do
Trybunału Konstytucyjnego w celu
sprawdzenia zgodności z Ustawą

W interesie gmin
jest uregulowanie
sprawy dróg
Sławomir Lechna
redaktor naczelny NGP
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Wiosna w Arboretum

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

relacje i galerie zdjęć z wydarzeń
w Poznaniu i 19 okolicznych gminach

Zasadniczą. A to może potrwać
latami. Samorządowcy liczą teraz
na Prezydenta RP, że przygotuje
własną ustawę.
Problem dotyczy nie tylko
Pobiedzisk i Swarzędza, ale około
100 gmin w kraju – nie stać ich na
utrzymanie zimowe i modernizację byłych dróg krajowych, które
zostały im przekazane. Tak więc
w interesie gmin i wszystkich nas
– użytkowników dróg jest uregulowanie tej sprawy i zapewnienie
bezpieczeństwa kierowcom.

Kalendarium
17 marca
PONIEDZIAŁEK

• Działająca przy GOK w Komornikach Akademia Każdego
Wieku zaprasza na wykład
poświęcony motywacji, jej roli
w życiu człowieka. Spotkanie
poprowadzi Marcin Kochanowski – psycholog Polskiego
Komitetu Olimpijskiego. Udział
w spotkaniu jest bezpłatny.
Zapisy w GOK. Początek o godz.
godz. 17.30.

Kórnickie Arboretum co roku wypełnia się zapachem kwitnących śnieżyc i zaprasza wszystkich miłośników roślin do poszukiwania nadchodzącej wiosny. Można tu
podziwiać białe łany kwitnącej śnieżycy. W Polsce roślina ta naturalnie występuje
jedynie w Sudetach, Karpatach i Bieszczadach. Poza tym obszarem spotykana jest
rzadko. Rośnie na podmokłych, żyznych glebach. Cała roślina jest lekko trująca.

19 marca
ŚRODA

• Gwiazdozbiór Filmowy w poznańskim CK Zamek: „Marek
Kondrat” – prof. UAM dr hab.
Andrzej Szpulak / bezpłatne
wejściówki. Godz. 11.30, Sala
Kinowa.

20 marca
CZWARTEK

• Czwartek o sztuce – „Dworzec
w Poznaniu” wykład Macieja
Szymaniaka, Hol Balkonowy CK
Zamek / wstęp wolny, g. 18.

21 marca
FOT. ID PAN

PIĄTEK

• W Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew odbędzie
się premiera przedstawienia Don
Giovanni. Początek o godz. 18.30.

22 marca

Zamów reklamę
w Tarnowie Podgórnym

NASTĘPNE WYDANIE
JUŻ ZA 2 TYGODNIE, 1 KWIETNIA
REKLAMA

SOBOTA

• Kariera IT – pod taką nazwą
w Concordia Design, w g. 9–15,
odbędą się targi dla osób zainteresowanych branżą IT. Wstęp
bezpłatny. Rejestracja online na
www.targikarierait.pl .

27 marca
CZWARTEK

• Spotkanie z Marią Czubaszek
w Chomęcicach (gm. Komorniki). Bilety dostępne w cenie 10 zł
w GOK.

28 marca

FOT. AGNIESZKA RZEŹNIK

PIĄTEK

Teraz ogłoszenie lub reklamę w „Naszym Głosie Poznańskim” można
zamówić także w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 62A (sklep
Dobre Okna), tel. 61 8164 376, 602 150 364.

Co zrobić, aby zamówić ogłoszenie drobne w Naszym Głosie
Poznańskim przez SMS: należy wysłać SMS o treści NGP.
tresc ogloszenia na numer 79567 (koszt 1 SMS-a 9 zł + 23%
VAT = 11,07 zł z VAT).
Zamówione ogłoszenie drobne ukaże się w najbliższym numerze „Naszego Głosu Poznańskiego” SMS powinien zawierać maksymalnie 160 znaków z preﬁksem, spacjami
znakami interpunkcyjnymi. Uwaga nie stosujemy polskich znaków! Treść ogłoszenia
koniecznie musi zawierać nr telefonu kontaktowego zamawiającego ogłoszenie.

• W Eskulapie zagra zespół
LemON! Dodatkowo na scenie
pojawi się uczestnik „The Voice of
Poland” – Michał Sobierajski.

31 marca
PONIEDZIAŁEK

• W Teatrze Wielkim w Poznaniu
odbędzie się spektakl „Dobry wieczór kawalerski”. Więcej na str. 11.

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; os. J.III Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823-57-81, piatkowo@
skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia
Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo • Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania
i skracania. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. • Aktualności z powiatu i ogłoszenia w internecie na stronie: www.naszglospoznanski.pl
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TEMAT NUMERU

Amazon — kamień oraz węzeł
Jesienią do użytku oddana zostanie inwestycja za 125 milionów euro
Centrum Amazon w Sadach
(95 000 m2 powierzchni
zabudowy) zostanie oddane do
użytku już jesienią. Znajdzie tu
pracę 2 000 osób, a w okresie
przedświątecznym dodatkowo
3.000. Planowany koszt inwestycji
to 125 mln euro.

Budowa wiaduktu na drodze
krajowej nr 92 w Sadach
potrwa do połowy sierpnia.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE UG TARNOWO PODGÓRNE

Wmurowanie kamienia węgielnego
na budowie Centrum Logistycznego Amazon w Sadach (gmina
Tarnowo Podgórne) nastąpiło 18
lutego. Gospodarzami uroczystości
byli: dyrektor ds. nieruchomości
w Amazon Raimund Paetzmann,
partner zarządzający Panattoni
Europe Robert Dobrzycki oraz pełnomocnik z Industrial Center 15
Andrea Benvenuti. Na ich zaproszenie odpowiedzieli m.in.: wojewoda
wielkopolski Piotr Florek, członek
zarządu województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, zastępca prezydenta miasta Poznania
Jerzy Stępień, starosta poznański
Jan Grabkowski oraz wójt gminy
Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka.
– Nowe obiekty w Polsce będą
odgrywać ważną, integralną rolę
w obsłudze klientów w całej Europie, dlatego jesteśmy zadowoleni
z naszego wyboru właśnie takiej ich
lokalizacji – podkreślali przedstawiciele Amazon podczas wmurowania
kamienia węgielnego.

Natomiast 12 marca wojewoda
wielkopolski Piotr Florek podpisał
decyzję umożliwiającą rozpoczęcie

realizacji wiaduktu na drodze krajowej nr 92 w Sadach. To zakończenie wielotygodniowych rozmów

i ustaleń prowadzonych pomiędzy
gminą Tarnowo Podgórne, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych

i Autostrad i inwestorem – ﬁrmą
Amazon. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu i potrwają do
połowy sierpnia. Wykonawcą będzie ﬁrma Mirbud. Koszt inwestycji
to ok. 20 mln zł brutto. Powstanie
nowoczesny węzeł komunikacyjny,
który na pewno podniesie poziom
bezpieczeństwa ruchu drogowego
w Sadach. Odciąży także wiadukty
w Sadach i Tarnowie Podgórnym.
Będzie służyć obsłudze logistycznej
nie tylko ﬁrmy Amazon, ale również
zlokalizowanych w pobliżu ﬁrm
i mieszkańców.
Agnieszka Rzeźnik

Inauguracja uniwersytetu powiatu w Pobiedziskach
Wykładem prof. Andrzeja Saksona
„Powiat poznański jako punkt na
linii Berlin – Moskwa” w Pobiedziskach, na który przybyło wielu słuchaczy, zainaugurowany został 17.
Otwarty Uniwersytet Powiatu Poznańskiego – cykl wykładów o charakterze akademickim dotyczący
życia społecznego, gospodarczego
oraz różnych dziedzin nauki, jak
np.: historia czy socjologia. Ponadto obejmujących relacje pomiędzy
historią i współczesnością powiatu
poznańskiego i jego mieszkańców.
Wykłady są skierowane do osób
wywodzących się z różnych grup
społecznych i będących w różnym
wieku. Organizator Wielkopolska
Fabryka Młodych Społeczników

zapewnia najwyższy poziom profesorski, a także udział cenionych
postaci z różnych dziedzin życia
publicznego. Indywidualne osiągnięcia i zainteresowania zawodowo-naukowe prelegentów pozwalają na zaoferowanie słuchaczom
interesujących prelekcji o tematyce
związanej z powiatem poznańskim.
Poszczególni wykładowcy odwiedzą gminy i wygłoszą swoje wykłady. Podsumowaniem uniwersytetu
będzie absolutorium podczas, którego każdy z wykładowców wygłosi
skrót swojego wykładu dla słuchaczy, którzy nie słyszeli go w swojej
gminie. Ponadto absolutorium
będzie wzbogacone o występ artystyczny, a każdy z jego uczestników
otrzyma publikacje opisującą uniwersytet.

Najbliższe wykłady

FOT. ARTUR KRYSZTOFIAK

NASZ PATRONAT

Partnerem przedsięwzięcia jest
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
a patronat objął m.in. „Nasz Głos

• 25.03. godz. 17.30 – Swarzędz
– red. Marek Lubawiński „Kreacyjno – integracyjna rola sportu
w powiecie poznańskim”;
• 01.04. godz. 17 30 – Kostrzyn –
dr Włodzimierz Łęcki „Specyﬁczne cechy turystyczno – krajoznawcze powiatu poznańskiego”;
• 15.04. godz. 17.30 – Czerwonak
– red. Marek Lubawiński „Kreacyjno – integracyjna rola sportu
w powiecie poznańskim”.

Poznański”. Korekta merytoryczna
i historyczna projektu: Instytut Edukacji Europejskiej.

Filip
Suś
kontakt@naszglospoznanski.pl

PROMOCJA

Reklamuj się na naszych łamach!
Zadzwoń teraz! Tel. 691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń
pl

www.naszglospoznanski.

w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 • os. Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823 57 81,
w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364,
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296
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Nowe centrum Dopiewa
Jeszcze w marcu rozpoczną się prace przy budowie gimnazjum. Wartość inwestycji to ok. 16 mln zł
zację koncepcji nowego centrum DoUmowę na budowę gimnazjum
Co roku przybywa w
piewa, przygotowanej z inicjatywy
w Dopiewie podpisali 7 marca wójt
wójt Zoﬁi Dobrowolskiej. Zgodnie
gminy Zoﬁa Dobrowolska oraz Ma- gminie Dopiewo ok.
z nią w kolejnych latach miejscowość
ciej Szubarga, prezes Inenergii sp.
Dopiewo ma zyskać, oprócz nowego
z o.o. z Inowrocławia. W postępo- 1 tys. mieszkańców
gimnazjum, także komisariat policji,
waniu przetargowym wpłynęło do
znaczeniem do rekreacji. W ramach
kompleksu przewiduje się boiska do
gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę oraz bieżnię.
W gminie Dopiewo funkcjonują
obecnie 2 gimnazja – w Skórzewie
i w Dopiewie. Budowany obiekt
będzie nową siedzibą dopiewskiego
gimnazjum, które teraz mieści się
przy ul. Bukowskiej 13, razem z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym.
Nowa siedziba gimnazjum zostanie
zbudowana przy ul. Łąkowej i ul. Sokołów. Jej budowa wpisuje się w realiWięcej na ten temat na stronie
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

FOT. ADAM MENDRALA

Urzędu Gminy Dopiewo 11 ofert.
Wartość inwestycji wyniesie 15,7
mln zł. Rozpoczęcie prac najprawdopodobniej nastąpi jeszcze w marcu. Budowa ma być zakończona
na przełomie 2015/2016 r. Jeszcze
w tym roku wykonawca chce postawić budynki w stanie surowym.
Koncepcję dla gminy Dopiewo
wykonała ﬁrma Demiurg i Biuro
Architektoniczne „Front Architects”
z Poznania. Wznoszący się na 3 kondygnacje budynek będzie miał kształt
litery L. Szkoła ma być przyjazna dla
osób niepełnosprawnych. Oprócz
części z klasami, będzie wyposażona
w salę gimnastyczną i plac z prze-

Umowę na budowę gimnazjum w Dopiewie podpisali 7 marca wójt
Zoﬁa Dobrowolska oraz prezes Maciej Szubarga.

plac centralny otoczony budynkami
pełniącymi funkcje mieszkalno-usługowe oraz nowymi ulicami.
W zeszłym roku wyburzono część
starych zabudowań w centrum Dopiewa. Do urzeczywistnienia części
z tych ambitnych zamierzeń, konieczna będzie współpraca z inwestorem, np. w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Gmina Dopiewo jest najdynamiczniej rozwijającą się pod względem urbanistycznym częścią powiatu poznańskiego. Co roku przybywa
tu ok. 1 tys. mieszkańców, spośród
których sporą część stanowią dzieci
i młodzież. Adam Mendrala

Droga nr 5 po wyrokach – nadzieja w Prezydencie RP
Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłosił
12 marca wyroki z powództwa gminy Swarzędz i Pobiedziska w sprawie byłej drogi krajowej nr 5, która
po oddaniu do użytkowania drogi
ekspresowej, zwanej Wschodnią
Obwodnicą Poznania, została na
mocy ustawy przekazana do gmin.
Obie gminy przegrały przed sądem i nie pozostaje nic innego jak
tylko dalej utrzymywać bardzo kosztowną drogę. Kosztowną, ponieważ
tylko zimowe utrzymanie 14 km odcinka drogi kosztowało pobiedziski
samorząd 500 tys. zł. Co gorsza,
droga ta wymaga praktycznie natychmiastowego remontu, który
szacowany jest na kilkanaście milionów zł. Gminy nie mają takich pie-

niędzy. Poza tym biorąc pod uwagę
liczbę ponad 15 tys. pojazdów jadących starą 5 pomiędzy Gnieznem
a Poznaniem pokazuje, że droga
nie ma charakteru drogi gminnej.
Dla porównania drogą ekspresową
jedzie niespełna 5 tys. pojazdów.
Dane te pokazują jak duży to problem nie tylko ﬁnansowy, ale przede
wszystkim jest to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia kierowców.
– Byliśmy bardzo blisko rozsądnego rozwiązania. Posłowie
i senatorowie przegłosowali zmianę w przepisach i problemowe
odcinki dróg krajowych miały być
przekazane do zasobów dróg wojewódzkich. Na wniosek Konwentu
Starostów, Związku Miast Polskich

oraz Związku Gmin Wiejskich, Prezydent Bronisław Komorowski nie
podpisał ustawy, tylko przekazał
ją do Trybunału Konstytucyjnego
w celu zbadania czy jest ona zgodna z Konstytucją RP – przypomina

Starą 5
przejeżdża 15 tys.
pojazdów na dobę
Ireneusz Antkowiak, zastępca burmistrza Pobiedzisk.
Takie rozwiązanie dla samorządów skutkuje tym, że co najmniej
rok może dwa pieniądze z gminnej kasy będą w dużych ilościach

wydatkowane na drogę nr 5. Burmistrz Pobiedzisk Michał Podsada
ma jednak nadzieję, że Kancelaria
Prezydenta wywiąże się z deklaracji i przygotuje prezydencki projekt ustawy o drogach, a następnie
prześle go do uchwalenia posłom
i wycofa wniosek z Trybunału Konstytucyjnego.
– Nasza nadzieja teraz w Prezydencie RP. Sprawa ta ma swoją
wagę i powinna być szybko rozwiązana, ponieważ dotyczy około 100
samorządów w całej Polsce. Utrzymywanie tej niechcianej drogi może
zachwiać ﬁnansami małych gmin,
które nie będą mogły wykonywać
swoich ustawowych obowiązków –
dodaje burmistrz Pobiedzisk.

Stosunkowo łagodna zima i tak
pokazała, że koszty utrzymania odcinka drogi nr 5 dla gmin były bardzo wysokie. Wprawdzie marszałek Marek Woźniak zdecydował
z Zarządem Województwa, że będzie w 50% partycypował w kosztach utrzymania zimowego, ale
w interesie gmin i wszystkich użytkowników tej drogi jest uregulowanie tej sprawy i zapewnienie należnego standardu i bezpieczeństwa
użytkownikom ruchu drogowego.

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl

REKLAMA

DJ Jordan

wesela, 18-tki, zabawy
tel. 782-785-462,
www.djjordan.com.pl
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Skup sprzętu

muzycznego
oraz instrumentów

782-785-462

PIELĘGNACJA

OGRODÓW
Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

Zakładanie trawników,
wertykulacja, koszenie
trawy, opryski
696-476-239 602-385-955
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Nagrodzeni rolnicy-producenci
Jerzy Kokociński najlepszym producentem mleka w gminie Stęszew

Jan Paweł II – droga ku świętości –
wystawa o takim tytule odbyła się od
14 do 16 marca w Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Konarzewie
(gm.Dopiewo). Jej organizatorami
byli Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Kossaka w Poznaniu, gmina Dopiewo i paraﬁa w Konarzewie.
Wśród eksponatów można było zobaczyć relikwie, piuskę, buty papieskie, numizmaty i pamiątki. AM

niejsze oferty w postępowaniach
przetargowych.
4 marca podpisano umowę
z ﬁrmą PUH „Inter-Tech” Sp. z o.o.
z Komornik na przebudowę ul. Cienistej, ul. Słonecznej i ul. Południowej w Wirach. Koszt inwestycji wyniesie ponad 3 mln zł.
Ponadto trwają obecnie procedury przetargowe na przebudowę ul.
Wirowskiej w Komornikach oraz
budowę ronda na skrzyżowaniu ul.
ks. Malinowskiego i ul. ks. Wawrzyniaka w Komornikach z budową
odcinka drogi Komorniki-Głuchowo. Wykonawców obu inwestycji
poznamy wkrótce. MSz

Laboratorium Karier

FOT. A. MENDRALA

sanie jest zwieńczeniem niełatwych,
ale pomyślnych negocjacji. Obydwa
Stowarzyszenia zamierzają tak szybko, jak to będzie możliwe przenieść
działalność do nowej siedziby.
Centrum zostało otwarte w styczniu 2014 r. Remont obiektu z 1975 r.,
który przez 9 lat był pustostanem,
kosztował 3,6 mln zł. Oprócz gminy
Dopiewo, która wyłożyła ze swojego budżetu 1,27 mln zł, zadanie
doﬁnansowali: Województwo Wielkopolskie za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej także w kwocie 1,27 mln zł oraz
gmina Komorniki w kwocie 600 tys.
zł, gmina Stęszew w kwocie 276 tys.
zł i powiat poznański w kwocie 200
tys. zł. AM
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Droga ku świętości

Umowa w Dopiewie

Przedstawiciele Stowarzyszenia na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Promyk” i Stowarzyszenia Kulturalnego im. Praksedy Lemańskiej
podpisali 11 marca w Urzędzie Gminy Dopiewo umowy o współpracy
i użyczenia, dotyczące korzystania
z Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Konarzewie. Stowarzyszenie „Promyk” reprezentowali –
Bogdan Maćkowiak, prezes i Alina
Płotkowiak, skarbnik. Stowarzyszenie im. P. Lemańskiej reprezentowali Marta Jaśmina Pawłowska, wiceprezes i Tomasz Jerzy Pawłowski,
Skarbnik. Gminę Dopiewo reprezentowali wójt Zoﬁa Dobrowolska
i Skarbnik Gminy – Piotr Szmytkowski. Wójt podkreśliła, że podpi-

1. Kokociński Jerzy
2. Olejniczak Henryk
3. Kucharczyk Jacek
4. Kostrzewa Jerzy
5. Cieślak Andrzej
6. Wolarczak Karol
7. Domin Henryk
8. Piątkowski Zygfryd
9. Lewandowski Artur
10. Jankowski Krzysztof

Bardzo ciekawie zapowiada się kolejne spotkanie w Laboratorium Karier
w Pobiedziskach. Gościem będzie
Marek Dutkiewicz, autor wielkich
przebojów takich jak ,,Jolka, Jolka
pamiętasz”, ,,Czas ołowiu”, ,,Noc
komety”, ,,Za ostatni grosz”, ,,Konik na biegunach”; ,,Szklana pogoda”, ,,Dmuchawce latawce wiatr”;
,,Windą do nieba”; ,,Sto lat czekam
na twój list”, czy „Słodkiego miłego
życia”. Właśnie zdanie z hitu grupy
Kombi ,,…jest tyle gór do zdobycia”
będzie mottem przewodnim spotkania z artystą. Przeboje Marka Dutkiewicza przeszły już do historii polskiej
muzyki rozrywkowej. Kilka z nich
przypomni utalentowana młodzież
ze Studia Piosenki działającego przy
Ośrodku Kultury. M. Dutkiewicz
opowie o tym jak powstają przeboje,
odniesie się do współczesnych karier,
telewizyjnych programów z udziałem
młodych, śpiewających ludzi. Laboratorium Karier to projekt mający
na celu spotkania z ludźmi, którzy
odnieśli życiowy sukces i są mistrzami w tym co robią. Uczestnicy mogą
posłuchać o różnych drogach do
wymarzonych celów. Do tej pory bohaterami pobiedziskich spotkań byli
m.in.: dziennikarz TVN – Tomasz
Zubilewicz; kompozytor – Aleksander Maliszewski; ambasador Polski
w Niemczech i prezes MTP – Andrzej
Byrt oraz aktorzy: August Kowalczyk
i Andrzej Pieczyński. Organizatorzy
zapraszają w 31 marca, o godz. 18. IA

FOT. A. MENDRALA

Drogi w budowie
Wraz ze sprzyjającą aurą ruszyły
prace przy budowie dróg na terenie
gminy Komorniki. Zakończyły się
wszelkie formalności przetargowe
na budowę ul. Czarna Droga w Plewiskach, podpisano umowę z jej wykonawcą i przekazano plac budowy.
Prace powinny rozpocząć się w drugiej połowie marca. Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 2 mln zł.
W najbliższym czasie rozpocznie
się również budowa ulic: Krzywej
i Poprzecznej w Łęczycy. Budowa
pochłonie ponad 700 tys. zł. Wykonawcą obu inwestycji będzie ﬁrma
PUB „BRUKPOL” S.C. ze Strzelec
Wielkich, która złożyła najkorzyst-

Najlepsi hodowcy
wg wydajności
mlecznej

Pamiątkowe zdjęcie burmistrza Włodzimierza
Pinczaka z nagrodzonymi rolnikami.

FOT. WERONIKA SZYPURA

4 marca w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew odbyło się
spotkanie hodowców bydła i producentów mleka. Przedstawiono na nim
wyniki ocen wartości użytkowej bydła
za rok 2013. Następnie wręczono puchar i dyplomy dla najlepszych producentów mleka z gminy Stęszew. Najlepszym okazał się Jerzy Kokociński.
Po wręczeniu wyróżnień burmistrz
gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak
pogratulował rolnikom-producentom
osiągniętych wyników oraz życzył
dalszych sukcesów hodowlanych. Na
zakończenie odbyły się szkolenia.
Organizatorem spotkania była Polska Federacja Bydła i Producentów
Mleka – koło w Stęszewie. WS

AKTUALNOŚCI

Kórnik w Berlinie

Rynek w remoncie
Rozpoczęły się prace modernizacyjne na kórnickim Placu
Niepodległości

WIZUALIZACJA: ARCHIWUM UM W KÓRNIKU

Tak będzie się
prezentował rynek
w Kórniku po modernizacji.

Od niedawna Plac Niepodległości
w Kórniku stał się placem budowy.
Trwa przebudowa instalacji podziemnych. Wycięto drzewa, przesadzono krzewy. Ruch samochodowy jest utrudniony, a autobusy
omijają rynek zastępczymi trasami
(ul. Wojska Polskiego i ul. 20 Października).
Przypomnijmy, że w roku 2008
odbył się konkurs na zagospodarowanie rynku. Jego wyniki zostały
ostatecznie anulowane. Od tego
czasu temat powracał, termin możliwej realizacji przesuwał się. Po
ponad 5 latach dyskusji, projektów,
przygotowań inwestycja rozpoczęła
się. Projekt opracował główny projektant ﬁrmy Modulor Maciek Soczyński.
Jak więc wyglądać będzie rynek
po modernizacji? Jak zostanie zorganizowana komunikacja? Główny ciężar ruchu samochodowego
przebiegać będzie docelowo – tak
jak dotychczas – dwukierunkowym
połączeniem ul. Poznańskiej z ul.
Zamkową – jedyną asfaltową arterią na rynku. Zniknie natomiast
jednokierunkowa nitka rozpoczynająca się dotychczas przy liceum.
Ulica Pocztowa dojdzie bezpośrednio do ulicy dwukierunkowej.
REKLAMA

Jedyny zachowany fragment jednokierunkowej drogi połączy ul.
Kuśnierska z ul. Kolegiacką (bez
połączenia ze Średzką). Ul. Średzka połączy się z ul. Zamkową przez
brukowaną aleję powstałą na osi
kolegiaty.
Komunikacja miejska korzystać
będzie z dwóch przystanków – dla
autobusów kierujących się w kierunku ul. Poznańskiej między ul.
Szkolną a ul. Pocztową, a w przeciwnym kierunku na wysokości
sklepu Tęcza.
Płyta rynku pokryta będzie jednolitym materiałem (kostki i płyty
granitowe) o zróżnicowanej kolorystyce.
Przejścia dla pieszych zostaną zaznaczone nie tylko inną barwą kostki, ale także nieco wyniesione ponad
powierzchnię asfaltowej drogi dla
samochodów.
Na rynku zasadzone zostaną dwie
aleje – jedna od ul. Dworcowej do ul.
Pocztowej (32 graby i platan klonolistny), druga od kolegiaty w kierunku jeziora (12 klonów czerwonych).
Odnowiony zostanie także szpaler
pomiędzy Szkolną a Kolegiacką (zamiast starych lip 38 grabów). Mniej
więcej tam, gdzie obecnie są tzw.
planty, pomiędzy istniejącymi teraz

przystankami, powstanie podświetlana fontanna.
Plac rynku zaopatrzony zostanie w lampy, słupy ogłoszeniowe
(3 sztuki), ławki (w projekcie 29
sztuk), stojaki na rowery (24) i inne
elementy małej architektury.
Dzięki specjalnym ruchomym
słupkom organizowane będą parkingi – w zależności od potrzeb do
180 miejsc postojowych.
Koncepcja Maćka Soczyńskiego
obejmowała szerszy zakres od tego
jaki na razie będzie realizowany.
Niestety, ze względów na stan własnościowy – przynajmniej na razie
– nie powstanie przejście z rynku do
zamku poprzez narożnikowy dom.
Poza obszarem realizacji pozostanie na razie także obszar pomiędzy
ul. Zamkową i ul. Średzką.
Inwestycja ﬁnansowana jest
w dużej mierze ze środków uzyskanych na ten cel bardzo nisko (1%)
oprocentowanego kredytu Jessica.
Prace potrwają przynajmniej do listopada.

W poprzednią niedzielę zakończyły
się targi turystyczne ITB w Berlinie.
Podzielone były na dwie części, od 5
do 7 marca targi otwarte były tylko
dla przedstawicieli branży turystycznej, natomiast od 8 do 9 marca
dostępne były dla wszystkich odwiedzających.
Targi w Berlinie organizowane są
od 1966 roku i stanowią najchętniej
odwiedzane targi turystyczne na
świecie. Co roku przyjeżdża tu ponad 10 000 wystawców z 180 krajów
i ponad 170 000 odwiedzających.
ITB w Berlinie przyciągają najbardziej liczących się w branży touroperatorów, przewoźników, hotelarzy,
a także tłumy turystów, podróżników
i studentów. W tym roku krajem
partnerskim na targach w Berlinie
był Meksyk, który ma nadzieję poprawić w Berlinie swój negatywny
image, jako kraju, gdzie stale zwalczają się gangi narkotykowe.
Wystawcy, podobnie, jak w latach
ubiegłych, podzieleni byli według
kontynentów, a poszczególne kraje
i regiony prezentowały swoją ofertę
na stoiskach narodowych.
Polska tradycyjnie prezentowała się w hali nr 15, wyróżniającej
się biało-czerwoną kolorystyką,
a hasłem promującym Polskę było:
„Move Your Imagination”, czyli
„Rusz wyobraźnią”, które z pewnością zauważył każdy, kto odwiedził
nasz kraj na targach. W tym roku
oprócz bogatej oferty turystycznej,
szczególnie dużo miejsca w polskim
pawilonie poświecono turystyce
uzdrowiskowej. Do odwiedzenia

polskiej ekspozycji oprócz ciekawych materiałów informacyjnych,
zachęcały także regionalne smakołyki i specjalności, np. Poznań przyciągał pokazem wypieku i degustacją rogali świętomarcińskich.
Od kilku lat w tych najważniejszych targach turystycznych na
świecie bierze udział również gmina
Kórnik, która prezentowała się na
targach w ramach stoiska Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Berlińskie targi to nie tylko efektywna promocja naszego regionu,

W 2013 roku odwiedziło Polskę prawie
16 mln turystów
zagranicznych, co
trzeci był Niemcem
ale także możliwość poznania aktualnych oczekiwań i preferencji
turystów zagranicznych, wśród
których przeważają Niemcy. Polska
od lat należy do krajów najchętniej odwiedzanych przez turystów
niemieckich, zwłaszcza jeśli chodzi o wycieczki autokarowe z tego
kraju. Jak mówi dyrektor Polskiej
Organizacji Turystycznej w Berlinie
Jan Wawrzyniak, w 2013 roku odwiedziło Polskę prawie 16 mln turystów zagranicznych, z tego co trzeci
był Niemcem.
Magdalena Matelska-Bogajczyk

FOT. ARCHIWUM UM KÓRNIK
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Łukasz
Grzegorowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Na zdjęciu Marta Stawińska z Rozwoju i Promocji Turystyki UM Poznania i Magdalena Matelska-Bogajczyk – Promocja Gminy Kórnik.
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WOKÓŁ NAS

Mosina pełna muzyki

Najlepsze w Polsce

Od 4 do 6 kwietnia odbędzie się VIII edycja Ogólnopolskich Dni
Artystycznych z Gitarą

Trwa XXI edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości „Najlepsze
w Polsce” – „The best in Poland”
pod patronatem „Naszego Głosu
Poznańskiego”. Już po raz 21 nasi
Czytelnicy będą głosować na najlepszych usługodawców i producentów. Konkurs jest przeznaczony
dla usługodawców wykonujących
usługi na terenie Polski oraz producentów z krajów Unii Europejskiej.
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Jednym z patronów
konkursu jest nasza redakcja, która
w grudniu została laureatem tego
prestiżowego tytułu.

W celu zgłoszenia najlepszej usługi lub produktu, należy wypełnić
jeden z kuponów, które będziemy
zamieszczać na łamach „Naszego
Głosu Poznańskiego”. Wypełnione
kupony należy wysyłać na adres: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego,
ul. Garncarska 8, 61-817 Poznań.
Najlepszych usługodawców oraz
producentów można też zgłaszać
za pomocą kuponu zamieszczonego
na stronie internetowej www.najlepsze-w-polsce.pl, rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi w miesiącu kwietniu 2014 r.
Tradycyjnie wśród osób, które
zagłosują zostaną rozlosowane upominki ufundowane przez wyróżnione ﬁrmy. Red

FOT. ARCHIWUM ORGANIZATORÓW

NASZ PATRONAT

Impreza przez lata niezmiennie
utrzymuje status unikatowego wydarzenia w skali kraju, o wysokim
poziomie artystycznym. Zasadniczą
ideą przedsięwzięcia jest prezentowanie różnych stylów muzycznych
związanych z gitarą.
Dni Artystyczne z Gitarą to nie
tylko koncerty, ale przede wszystkim
różnorodne zajęcia warsztatowe,
wystawy, prezentacje, spotkania autorskie, prezentacje ﬁlmów oraz jam
session w Klubie Festiwalowym.

W programie m.in.: spotkanie
autorskie z Dionizym Piątkowskim,
czołowym polskim autorytetem
w dziedzinie jazzu, dotyczyć będzie
nowej publikacji na temat Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego.
Wystąpią zespół Myslovitz i Lech
Janerka. Będzie też Koncert Specjalny – Mosińskie Towarzystwo Gitarowe i Mosiński Ośrodek Kultury
zaprosili wybitnych polskich muzyków (Marek Raduli, Jacek Jaguś,
Bartosz Łęczycki, Tomasz Grabowy,

Grzegorz Grzyb). W Klubie Festiwalowym zaprezentuje się Whitewater.
Ważną częścią będą warsztaty.
Młodzi utalentowani muzycy przybywają do Mosiny z całej Polski na
spotkanie z wybitnymi specjalistami w poszczególnych dziedzinach.
Doniosłym zakończeniem spotkań
z mistrzami będzie Koncert Finałowy z udziałem tegorocznych uczestników warsztatów.
Szczegółowe informacje o imprezie: www.gitaramosina.pl. Red

Komorniki: Mam dziecko – pracuję
Tworzenie miejsc opieki dla dzieci
do lat 3 będzie tematem kolejnego
spotkania w ramach projektu „Mam
dziecko – pracuję”, który realizowany jest w Komornikach przez:
Fundację Aktywności Lokalnej
z Puszczykowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Centrum Work – Life
Balance (Dania).
Pierwsze ze spotkań cieszące się

dużym zainteresowaniem odbyło się 21 lutego. Zgromadzeni na
spotkaniu przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych oraz mamy, przy udziale
ekspertów ds. rynku pracy oraz ﬂexicurity z Uniwersytetu Ekonomicznego, rozmawiali na temat rozwiązań ułatwiających godzenie życia
zawodowego z rodzinnym poprzez
stosowanie przez pracodawców elastycznych form zatrudnienia.

Kolejne warsztaty odbędą się 21
marca i poświęcone będą praktycznym aspektom zastosowania ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
Szczegółowa tematyka spotkania: Kim jest dzienny opiekun? Jak
zorganizować opiekę nad małymi
dziećmi w miejscu pracy? Opiekun
dzienny w ﬁrmie. Jak inicjować
wdrożenie tej formy opieki w społeczności? Współpraca rodziców
z opiekunem dziennym.

Projekt „Mam dziecko – pracuję”, którego gmina Komorniki jest
partnerem współﬁnansowany jest
ze środków z Unii Europejskiej
w ramach PO KL.

ZATRUDNIĘ KUCHARZA
Z DOŚWIADCZENIEM
ZAMEK BIEDRUSKO

SPRZEDAM OGRÓD

Magdalena
Szerszeń
kontakt@naszglospoznanski.pl

Z AMÓW REKLAMĘ

TEL. 691 895 296
REKLAMA

SPRZEDAM
Dom w Grodzisku Wlkp.
250m2 z możliwością
zamieszkania dwóch rodzin
wraz z budynkiem z salonem
fryzjersko-kosmetycznym
i dwoma pomieszczeniami
biurowymi (wysoki standard),
idealny dla ﬁrmy
Wiadomość: 608-600-883

REKLAMA

Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa
• usługi transportowe
• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

601-300-800

3200 mkw we Lwówku

 607-992-040

NAJLEPSZE W POLSCE

UBEZPIECZENIA
DLA DZIECI

TEL. 607-992-040

SPRZEDAM
• wersalkę narożnik 6-osobowy,
2 fotele, 2 pufy – skóra pełna
naturalna kolor bordowy;
• wersalkę i fotel – skóra pełna naturalna, kolor ecru

www.betonbelwah.pl • tel. 61-8196-271, 608-085-557

Wiadomość: 608-600-883
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Wiosenne targi mieszkaniowe
Pierwsze dni kalendarzowej wiosny upłyną w Poznaniu pod hasłem Targów Mieszkań i Domów Nowy Adres
Zainteresowani kupnem własnego M
22–23 marca w hali nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich
będą mogli obejrzeć stoiska ponad
stu wystawców z branży nieruchomości oraz aranżacji i wykończenia
wnętrz.
Wiosenne edycje targów mieszkaniowych zawsze przyciągają
wielu zwiedzających, którzy plany zakupu przyszłego lokum chcą
wcielić w życie jak najszybciej. Tego
typu impreza jest świetną okazją do
skonfrontowania swoich oczekiwań
i wymagań z tym, co oferuje wielkopolski rynek, a ten, jak się okazuje,
rozwija się bardzo szybko.
– Na targach prezentować będziemy między innymi projekt kolejnego etapu rozbudowy osiedla
Rodzinny Zakątek w Bninie-Błażejewku – mówi Krzysztof Krzyżaniak,
współwłaściciel ﬁrmy KM Building.
– Już na chwilę obecną mieszkania
REKLAMA

w nowych segmentach cieszą się
dużym zainteresowaniem, a oddanie
pierwszych domów planujemy już
pod koniec czwartego kwartału 2014
roku – dodaje. Również poznańskie
ﬁrmy będą mogły się pochwalić
kolejnymi inwestycjami w ofercie.
– Podczas targów przedstawimy kolejne etapy osiedla Słoneczne Tarasy.
To inwestycja, która budzi szczególne zainteresowanie wśród klientów,
a w rezultacie jest chętnie kupowana.
Prócz tego na targach zaprezentujemy ostatnie apartamenty na osiedlu
Villa Cascada. – mówi Magdalena
Czuryńska, dyrektor ds. sprzedaży
i marketingu w ﬁrmie Twoje M.
Targi nieruchomości z pewnością przyciągną liczną grupę osób
zainteresowanych skorzystaniem
z dopłat w rządowym programie
Mieszkanie dla Młodych. Od początku roku większość deweloperów zgodnie przyznaje, że telefonów

w tej sprawie jest bardzo dużo. –
Przeszliśmy mały wiosenny lifting,
jeżeli chodzi o projekt stoiska, które
będzie znajdowało się przy wejściu
na halę targową. Liczymy na sporą
liczbę klientów i zachęcamy do zadawania pytań, na przykład w kwestii oferty wolnych mieszkań, możliwości rezerwacji wybranego lokalu,
umowy czy programu MdM – mówi
Iwona Matyjasik, specjalista ds.
sprzedaży nieruchomości w ﬁrmie
Ekonbud-Fadom.
W aktualnej ofercie spółki Family
House znajdują się dwie interesujące
inwestycje. Jedną z nich jest zlokalizowany na poznańskim Dębcu Koralik, kolejna to nowy etap położonego
w Czapurach Osiedla Leśnego. Obie
inwestycje cieszą się dużym zainteresowaniem, ale hitem okazał się
Więcej na stronie (zakładka DOM)
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

właśnie Koralik. – Od dawna otrzymywaliśmy szereg zapytań dotyczących tej inwestycji, ale 30 rezerwacji
w pierwszych tygodniach od pojawienia się oferty na rynku bardzo pozytywnie zaskoczyło. To pozwala
nam sądzić, że Koralik to projekt,
który spełnia oczekiwania wielu osób
poszukujących własnego M – mówi
Izabella Łukomska-Pyżalska, prezes
Family House.
Oprócz przeglądu inwestycji wielkopolskich deweloperów, zwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą
przedstawicieli ﬁrm związanych z poradami ﬁnansowymi, pośrednictwem
w sprzedaży nieruchomości czy dekoracją i wykończeniem wnętrz. Jak
pokazały poprzednie lata, te stoiska
cieszą się równie dużym zainteresowaniem. – Nasze usługi i produkty
za każdym razem przyciągają sporą
grupę zwiedzających – relacjonuje
Wiesław Śmigielski, właściciel ﬁrmy

Colour Glass z Poznania, specjalizującej się w produkcji paneli z hartowanego szkła. – Wielu z nich zgłasza
się do nas po zakupie mieszkania czy
domu właśnie dlatego, że na targach
zobaczyli przykładowe panele, które
zapadły im w pamięć – dodaje.
Jak zawsze organizatorzy przygotowali dla zwiedzających wiele
atrakcji i promocji. Na potencjalnych klientów czekają rabaty, oferty
specjalne czy seminaria na temat sytuacji na rynku. Będzie można też zaopatrzyć się w bezpłatny i praktyczny
Przewodnik Targowy, ułatwiający
znalezienie interesującego nas stoiska. Organizatorzy zapraszają do
odwiedzin w godzinach 10–17.

Luiza
Kozieł
kontakt@naszglospoznanski.pl
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Targi edukacyjne
Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się
XVIII Targi Edukacyjne
„Dni otwarte” w szkołach powiatu
• Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Swarzędzu
11 kwietnia (piątek) godz. 16.30
12 kwietnia (sobota) godz. 9.30
• Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
29 marca (sobota) godz.
9.00–13.00
• Szkoła w Murowanej Goślinie
przy Zespole Szkół im. Gen.
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
22 marca (sobota) godz. 10.00
i 12.00
• Zespół Szkół w Kórniku
22 marca (sobota) godz. 9.30

Nie zabrakło na nich stoiska powiatu poznańskiego, gdzie swoją ofertę
przedstawiły wszystkie szkoły, dla
których Powiat Poznański jest organem prowadzącym, a także Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne oraz
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Stoisko Zespołu Szkół nr 1
w Swarzędzu odwiedziła małżonka
Prezydenta RP Anna Komorowska,

która objęła swoim patronatem
XIII Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży.
Miała okazję zapoznać się z charakterystyką kształcenia zawodowego
w swarzędzkiej Jedynce.
Każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się, dlaczego warto wybrać
szkołę z powiatu. Bliskość miejsca
zamieszkania, to niejedyny atut.

Nowoczesne wyposażenie, wykwaliﬁkowana kadra, indywidualne podejście do każdego ucznia, wysoka
zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych – to wszystko
przyciąga wielu gimnazjalistów.
W szkołach prowadzonych przez
Powiat Poznański, największym
zainteresowaniem cieszyły się klasy
patronackie swarzędzkiej Jedynki

Szpital w Puszczykowie
wciąż się rozwija

(Volkswagen Poznań i SKF), sportowe w Puszczykowie, klasa wojskowa w Mosinie, policyjna w Zespole
Szkół nr 2 w Swarzędzu, obronna
w Bolechowie, technik architektury
krajobrazu w Rokietnicy i w Poznaniu przy ul. Rubież. Licealiści zwracali uwagę na klasy współpracujące
z uczelniami wyższymi.
Targi zakończyły się w niedzielę,

O zabranie głosu poproszono
m.in. Wojciecha Jankowiaka, wicemarszałka województwa Wielkopolskiego oraz Przemysława Pacię,
wicewojewodę
wielkopolskiego.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło włodarzy okolicznych gmin
oraz władz powiatu poznańskiego.
Licznie przybyli także przedstawiciele służb mundurowych oraz pracownicy szpitala.
Warto nadmienić, że szpital
w Puszczykowie wyrasta na czołową
placówkę opieki zdrowotnej w Aglo-

meracji Poznańskiej. Jest to obiekt
stale modernizowany i rozwijany.
Pod względem wyposażenia, liczby
oddziałów i zadań wynikających
z Systemu Ratownictwa Medycznego porównywany jest ze szpitalami
wojewódzkimi.

To już kolejny rok, w którym
Jan Grabkowski, starosta poznański, zachęca mieszkańców do przekazywania 1%
podatku na rzecz organizacji
pożytku publicznego działających na terenie powiatu
poznańskiego.
Jak przekazać 1% podatku
organizacji pożytku publicznego?
Należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której
chcemy przekazać 1% podatku.
Na terenie powiatu poznańskiego obecnie działają 52 organizacje
tego typu (szczegółowe informacje
można odnaleźć na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl). Organizacji starających się o nasz 1%
jest sporo. Jeśli nie jesteśmy pewni,
którą z nich wspomóc, sprawdźmy
czym się zajmuje i na co przeznacza pieniądze. Warto wspierać OPP
działające najbliżej nas. W naszym
mieście, gminie czy powiecie mamy
możliwość śledzenia ich działalności, a także skorzystania z pomocy
czy uczestniczenia w działaniach
przez nie organizowanych.

KROK 2
Michał
Dziedzic
kontakt@naszglospoznanski.pl

2 marca. Teraz nadszedł czas, aby
gimnazjaliści odwiedzili wybrane
szkoły podczas „dni otwartych”.
To właśnie wtedy uczeń podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą
wyboru szkoły. Zapraszamy do
odwiedzenia szkół Powiatu Poznańskiego, aby przekonać się, że
warto kontynuować naukę właśnie
u nas. Małgorzata Roszak

Przekaż 1% podatku

KROK 1

Nowy Oddział Opieki PaliatywnoHospicyjnej, Pracownia Rezonansu
Magnetycznego oraz Ginekologiczny Oddział Dzienny, a także szpitalna kaplica. To nowe obiekty otwarte
niedawno w Szpitalu im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego w Puszczykowie.
Otwarcia i prezentacji dokonali
Ewa Wieja, prezes szpitala oraz Jan
Grabkowski, starosta poznański.
Obiekt poświęcił zaś Jego Ekscelencja Stanisław Gądecki, arcybiskup
metropolita poznański.

• Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy
29 marca (sobota) godz. 10.00
• Szkoła w Poznaniu przy Zespole
Szkół im. Jadwigi i Władysława
Zamoyskich w Rokietnicy
5 kwietnia (sobota) godz. 9.00
• Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
5 kwietnia (sobota) godz. 9.00–
–12.00
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
22 marca (sobota) godz. 10.00–
–13.00

Należy wypełnić odpowiednią
rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
PIT-28, PIT-38)
Po wyliczeniu, ile podatku bę-

dziemy mieli do zapłacenia w tym
roku, w odpowiednich rubrykach
zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego
OPP”) wpisujemy nazwę i numer
pod jakim widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym organizacja,
której chcemy przekazać 1% podatku. Wpisujemy także kwotę,
którą chcemy przekazać dla OPP,
nie może ona jednak przekraczać
1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek
groszy w dół.
Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1%
tylko dla jednej organizacji. Jeśli
jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.
Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji,
na jej konto. Red

KULTURA

FOT. ARCHIWUM DŻEMU

Mówi się o nich „polscy Rolling
Stonesi”... I faktycznie – coś w tym
jest. Choćby ze względu na zródła
muzyki, żonglowanie stylami, konsekwencje. Ze względu na staż, pod
względem którego coraz mniej mają
równych. Ze względu na nie… harcerski tryb życia oczywiście też. No
i ze względu na skomplikowane, nie
wolne od dramatów dzieje...
W grudniu 1973 r. do zespołu
dołączył wokalista Ryszard Riedel,
a następnie w 1978 r. – gitarzysta Jerzy Styczyński. W latach 1973–1979
działalność formacji była bardzo
nieregularna i aż do 1980 r. miała
status amatorski. W 1985 r. ukazał
się debiutancki album studyjny –
Cegła, który uznawany jest za jeden
z najważniejszych albumów zespołu
oraz historii polskiego rocka. Rok
później wydany został koncertowy album Absolutely Live nagrany
podczas koncertu w teatrze STU
w Krakowie. W drugiej połowie lat
80. Ryszard Riedel stopniowo oddalał się od zespołu popadając w nałóg
narkotykowy przez co w 1986 i 1987
r. grupa koncertowała z Tadeuszem
Nalepą oraz 1988 r. wydała wspólnie
z Nalepą album Numero Uno. Wcześniej jednak ukazały się dwa albumy
z pierwotnym wokalistą – Zemsta
nietoperzy oraz koncertowy Lunatycy – czyli tzw. przeboje całkiem
Live. W 1989 r. ukazały się albumy
Najemnik oraz instrumentalny The
Band Plays On.... Dwa lata później
wydany zostaje album Detox, na którym znajdują się takie przeboje jak
„List do M.”, „Jak malowany ptak”
czy „Sen o Victorii”. W tym samym
czasie dyskograﬁę uzupełnia album
The Singles gromadzący wszystkie

Maciej Balcar
wokalistą
Dżemu został
w 2001 r.

Mamy bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy dwie podwójne wejściówki. Jak je zdobyć? Szczegóły na
www.naszglospoznanski.pl .
single zespołu. W 1993 r. ukazuje się
Autsajder, a rok później – akustyczny album Akustycznie. Ze względu
na pogarszający się stan zdrowia
Riedla w ramach konkursu wyłoniony został nowy wokalista, Jacek
Dewódzki. 30 lipca 1994 r. Ryszard
Riedel zmarł w szpitalu na zawał serca. W ramach hołdu dla zmarłego

artysty odbył się koncert utrwalony
na płycie List do R. na 12 głosów.
Z Dewódzkim zespół nagrał cztery
albumy: hardrockowy Kilka zdartych
płyt wydany w 1995 roku, Pod wiatr
w 1997 roku, dwupłytowy album
koncertowy Dżem w Operze cz. 1 i 2
w latach 1998–1999 oraz Być albo
mieć w 2000 roku. W 2001 r. wokalistą został Maciej Balcar, który zadebiutował na albumie 2004.
Wejściówki na koncert Dżemu
kosztują 50 i 60 zł. Można je nabyć
codziennie w godz. 8–22 w LOSiR przy ul. Kołłątaja 2 w Luboniu
oraz na portalach www.kupbilecik.
pl, www.ebilet.pl, www.biletyna.pl
i www.bilety24.pl. Red

Premiera: 29.03., godz. 11.00
i 18.00.
Spektakle: 30.03., 1.04, 2.04,
3.04., 4.04., 5.04., 15.04., 16.04.
– godz. 10.00 i 12.15.
Dni Rodzinne: niedziela 30.03.,
sobota 5.04., godz. 10.00 i 12.15.

Skrzypek na dachu
Jeden z najsłynniejszych broadwayowskich musicali w znakomitej
polskojęzycznej adaptacji Antoniego Marianowicza zobaczyć będzie
można od 19 do 22 marca w Teatrze
Muzycznym w Poznaniu.
Perypetie rodziny mleczarza
Tewiego opowiedziane są tu – raz
z humorem, raz przez łzy – na tle
losów dwóch społeczności zamieszkujących rosyjską wioskę Anatewka. Rosjanie i Żydzi współistnieją
tu, starając się nie wchodzić sobie
w drogę. Pełna ujmującej pogody
i optymizmu postawa życiowa głównego bohatera zabarwia tę liryczną
i piękną opowieść ﬁlozoﬁczną nutą
rozważań o podstawowych wartościach życia i znaczeniu tradycji.
Spektakl barwny, roztańczony, pełen muzycznych przebojów, które
pozostają w uszach jeszcze długo po
wyjściu z teatru. TM

Histerie miłosne

Mamy bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy dwie podwójne wejściówki na przedstawienie
19 marca. Szczegóły na
www.naszglospoznanski.pl .

Holecki w Kórniku
FOT. ARCHIWUM ARTYSTÓW

„Histerie miłosne” to komedia,
która łączy elementy absurdalnego
humoru i klasycznej farsy. Czarny
humor miesza się tu z grozą a bohaterowie poszukujący rozstrzygnięcia życiowych dylematów stają
się tym śmieszniejsi im tragiczniejsze jest ich położenie. Marian planuje pozbyć się żony ponieważ
ma kochankę. Kiedy przypadkiem
spotyka na moście dawno niewidzianego szkolnego kumpla, uknuwa intrygę, której konsekwencje
dają początek lawinie tragicznośmiesznych wydarzeń. Jak pozbyć
się żony z pomocą przyjaciela? Jak
w sposób ekstremalny wyznać komuś miłość? I jaki wpływ na życie
człowieka może mieć mały piesek rasy gryfonik belgijski? Tego
wszystkiego dowiemy się oglądając „Histerie miłosne” 31 marca
w Teatrze Muzycznym w Poznaniu

szych, a także bezpłatne seminarium dla nauczycieli, które odbędzie
się 1 kwietnia o g. 18.
Na spektakle Myszki i wojna,
czyli o dzielnym Albercie i żółtym
serze w soboty i niedziele (29 i 30
marca oraz 5 kwietnia) zapraszamy
zwłaszcza rodziców z dziećmi! Jesteśmy przekonani, że Myszki i wojna to wyjątkowe spotkanie z muzyką. TM

FOT. ARCHIWUM ARTYSTÓW

26 kwietnia o godz.
19 w hali LOSiR
odbędzie się koncert
zespołu Dżem

29 marca Teatr Muzyczny zaprasza
na niezwykłą premierę przedstawienia dla dzieci. „Myszki i wojna, czyli
o dzielnym Albercie i żółtym serze”
to opera dla dzieci z muzyką i librettem amerykańskiego kompozytora
Davida Chesky’ego, zrealizowana
we współpracy ze Stowarzyszeniem
Ludwiga van Beethovena.
Spektakl składa się z dwóch
części: edukacyjnej i artystycznej.
Przedstawienie operowe poprzedza interesująca cześć edukacyjna:
dzieci dowiedzą się, co to jest opera, z jakich elementów się składa,
jak się ją tworzy. Poznają rodzaje
głosów wokalnych i instrumentów
muzycznych. Część druga to spektakl operowy, którego przesłanie
kształtuje określone postawy etyczne – tolerancję i akceptację dla różnych kultur.
To jednak nie koniec atrakcji.
Dzięki zaangażowaniu oraz pozyskaniu do współpracy z Teatrem
Muzycznym stowarzyszeń edukacyjnych, wydawnictw, księgarni
i pedagogów, dzieci biorące udział
w spektaklu otrzymają specjalnie
wydane na tę okazję materiały edukacyjne – każdy będzie mógł zabrać
je do domu i kontynuować zabawę
w teatr!
Spektaklom Myszki i wojna towarzyszyć będą warsztaty dla najmłod-

FOT. ARCHIWUM ARTYSTÓW

Myszki i wojna

Dżem w Luboniu

Zdobądź bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy dwie podwójne wejściówki. Jak je zdobyć? Szczegóły na
www.naszglospoznanski.pl .

o godz. 18 i 20.30. Występują:
Szymon Bobrowski, Magdalena
Boczarska i Bartłomiej Topa. Bilety do nabycia: biuro obsługi widza
/ kasa teatru tel. lub na www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, www.
ebilet.pl, www.bilety24.pl, www.
agencjabrussa.pl. JB

FOT. XXXX

10

NR 51 / 17 MARCA 2014

Na zaproszenie burmistrza gminy Kórnik Jerzego Lechnerowskiego
z okazji „Dnia Kobiet” 7 marca w strażnicy OSP w Kórniku odbył
się koncert Damiana Holeckiego. Artysta jest gwiazdą muzyki śląskiej.
Na koncert przybyło ponad 260 widzów. Impreza zakończyła się owacjami na stojąco. RJ
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Dobry Wieczór Kawalerski
NASZ PATRONAT Najlepsi aktorzy polskiego kina i teatru wystąpią wkrótce na jednej scenie w Poznaniu
Zdobądź bilet
• Czytelnicy „Naszego Głosu
Poznańskiego” mogą wygrać
cztery podwójne zaproszenia
na „Dobry Wieczór Kawalerski”. Szczegóły na
www.naszglospoznanski.pl.

FOT. MACIEJ GILLERT

31 marca w Teatrze Wielkim odbędzie się spektakl „Dobry wieczór kawalerski” z udziałem takich gwiazd,
jak Antoni Pawlicki, Michał Piela,
Andrzej Andrzejewski, Tomasz Borkowski i Piotr Nowak.
Komedia to ciekawy pomysł na
poniedziałkowy (31 marca, godz.
19) wieczór. Oprócz dobrej zabawy
jest w niej również miejsce na poszukiwanie odpowiedzi na pytania
o znaczenie i sens miłości. Głównym bohaterem jest „Młody” (Antoni Pawlicki), który wraz z grupą
przyjaciół organizuje wieczór kawalerski.
– „Dobry wieczór kawalerski”
to propozycja dla wszystkich osób
z poczuciem humoru, które chcą
spędzić wieczór w większym gronie
i po prostu dobrze się bawić – mówi
Piotr Nowak, reżyser i aktor. – Nie
zabraknie ciekawych i żartobliwych
dialogów na temat relacji damskomęskich. Na zakończenie planuje-

my też małą niespodziankę, która
powinna przypaść do gustu wszystkim widzom.

To właśnie za ostatni, nietypowy
pomysł „Dobry wieczór kawalerski” został nagrodzony na Festiwa-

lu Komedii w Siedlcach. Spektakl
zadebiutował na scenie teatralnej
w 2012 roku i szybko podbił serca

polskiej publiczności. Wystawiany
jest w największych miastach Polski (m.in. Warszawie, Krakowie
i Poznaniu), nierzadko przy pełnych salach i owacjach na stojąco. Autorem komedii jest Dorota
Truskolaska – Alibert. Bilety na
w cenach 70–90 zł można zakupić
również na ebilet.pl, bilety24.pl
oraz w kasach Teatru Wielkiego
w Poznaniu. Więcej informacji na
temat spektaklu na stronie www.
dobrywieczorkawalerski.com.
Beata Grześkowiak

CeZik & KlejNuty na żywo
CeZik jest artystą znanym głównie
z internetu. Jego muzyczno-ﬁlmowe produkcje obejrzano już 100 milionów razy. Nie wszyscy wiedzą, że
świetnie radzi sobie także podczas
spotkań z publicznością na żywo.
Okazja, by się przekonać nadarzy
się już 5 kwietnia w Tarnowie Podgórnym.
Podczas koncertu w tamtejszym
Domu Kultury usłyszymy najpopularniejsze piosenki, jakie dotychczas
serwował nam w internecie CeZik
i KlejNuty. Nie zabraknie zaskaku-

jących aranżacji, a także prezentacji
multimedialnych. Artysta świetnie
łapie kontakt z publicznością, która
momentami współtworzy jego fascynujące show.
Występ CeZika poprzedzi koncert amerykańskiego songwritera
Bretta Perkinsa. Artysta koncertował w 35 krajach, a do Polski
w kwietniu traﬁ po raz pierwszy. Jest
laureatem wielu międzynarodowych
konkursów (m. in. MTV’s Road Rules, Australian Song Contest i Great
American Song Contest). Obraca
się w stylistyce country i folk, choć
porównywany jest także do Paula

Mc Cartney’a, George’a Harrisona
i Elvisa Costello.
Bilety na „Kameralny Akt Solowy” dostępne są w Domu Kultury
w Tarnowie Podgórnym (w godz.
15-20) i siedzibie GOK „SEZAM”
(w godz. 8-15). Można je kupować
także online – w serwisie biletomat.
pl i na www.goksezam.pl.

FOT. PAWEŁ KUZMICKI

NASZ PATRONAT

Jarek
Krawczyk
redakcja@naszglospoznanski.pl

Gaelforce Dance wracają do Poznania
Mistrzowie tańca irlandzkiego
ponownie w Poznaniu! Gaelforce
Dance wracają, aby zaspokoić niedosyt polskiej publiczności, która
wprost uwielbia ich szalone, pełne
energii, spektakularne występy,
dzięki którym do grupy przylgnęło
określenie „ferrari tańca irlandzkiego”.
Gaelforce Dance to zespół składający się z najlepszych tancerzy
i muzyków, którzy swoim spektaklem opartym na irlandzkim folklorze od 16 lat podbijają serca widzów na całym świecie.

W genialny sposób ukazują oni
kulturę Zielonej Wyspy. Łączą
taniec nowoczesny z celtyckimi
rytmami, balet ze stepowaniem,
muzykę z grą świateł, tradycję ze
współczesnością. Richard Grifﬁn,
choreograf zespołu, tak go określa: „Staramy się być innowacyjni
i bardzo teatralni. Nasze show jest
w 100% na żywo.” I to jest właśnie
główny atut zespołu – jako jedyna
grupa tego typu zawsze grają, śpiewają i stepują całkowicie na żywo.
Nie oparł mu się nawet papież Jan
Paweł II i królowa Elżbieta II, dla

których Gaelforce Dance mieli zaszczyt występować.
Gaelforce Dance wystąpią 14
kwietnia w Sali Ziemi w Poznaniu.
SL

Mamy bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy dwie podwójne wejściówki. Jak je uzyskać? Więcej
na ten temat i o koncercie na
www.naszglospoznanski.pl.

Papieski
koncert
„Niech zstąpi Duch Twój”– to tytuł
specjalnego koncertu dedykowanego pamięci Jana Pawła II, który
odbędzie się 5 kwietnia w Przeźmierowie.Wykona go Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo
Podgórne. Działający w GOK „SEZAM” zespół zadziwia swoją aktywnością.
Wszystkich chętnych, by uczcić
pamięć polskiego papieża zapraszamy do kościoła w Przeźmierowie w sobotę, 5 kwietnia na godz.
19. Wstęp wolny. Jarek Krawczyk

ZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMI

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Co słychać w
O wiosennych
nastrojach

O planach Warty
Poznań

Małgorzata Lehman, reporterka Radia ZET Gold

Anna Jasińka, eporterka Radia ZET Gold

„Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty”… W końcu doczekaliśmy się jej. Chociaż…
zima i tak była w tym roku łaskawa. Królowała w kalendarzu, a na dworze
temperatury bywały na plusie i dni zdarzały się prawie letnie. Kto mógł –
korzystał, teraz może korzystać w pełni. W ciepłe weekendy w parkach i na
ulicach tłumy spacerowiczów, ale i rolkarzy, biegaczy czy rowerzystów. Tych
ostatnich na poznańskich ulicach z roku na rok jest coraz więcej. Nie masz
własnego pojazdu? Żaden problem. Od 1 marca znów działa Poznański Rower
Miejski. Pierwszy chętny wypożyczył pojazd już po godzinie 7! W tej chwili do
dyspozycji mamy 7 stacji i 80 rowerów, a będą kolejne. Mieszkańcy w głosowaniu
wybrali miejsca, gdzie jeszcze w tym roku będzie można wypożyczyć jednoślady.
Liczba stacji wzrośnie dwukrotnie. Jest taniej niż w miejskiej komunikacji. 20
minut jazdy jest darmowe. Czyli 3.60 zł mamy w kieszeni, a jest i odrobina ruchu
i porcja zdrowia w tym pędzącym życiu. Zabieganych, nie tylko w codzienności,
też w mieście nie brakuje. Poznań „bieganiem przecież stoi”. Do tegorocznego
Poznań Półmaratonu zgłosiła się rekordowa liczba uczestników. W kwietniu
znów będą się ścigać. Będzie o czym pisać i mówić. I tak wiosna zawita też do
redakcji. W końcu dziennikarze na dobre porzucą informacje o zamarzniętych
torowiskach, zaspach na ulicach i sparaliżowanym mieście (tu chyba jednak
ostrożnie, w końcu zdarza się to nie tylko zimą). Teraz będzie o sadzeniu
kwiatów, zieleńcach, plenerowych imprezach. „Zazieleni się” w wiadomościach –
tyle z rzeczy przyjemnych. Na resztę spuśćmy zasłonę milczenia. W końcu wiosna
– „ cieplejszy wieje wiatr, znów nam ubyło lat, (...) rozkwitły bzy”...

W powietrzu unosi się już zapach wiosny – mam
nadzieję, że nos mnie nie zwodzi, bo szczerze mówiąc,
jeśli za kilka dni spadnie śnieg, rzucę się na ziemię
i zacznę tupać nóżkami jak dziecko. Teraz czuję, że czas
na porządki w szafach, garderobie i ogródku. Wezmę
przykład z Warty Poznań, która swój „ogródek” już
uprzątnęła po zimowej przerwie. Piłkarze spędzili ten
okres na przygotowaniach do kolejnej rundy i wszyscy
ostrzą zęby na awans do pierwszej ligi. Trener Marek
Kamiński co prawda pożegnał kilku zawodników,
ale wcielił do szeregów trzech nowych piłkarzy –
Semira Bukvica, Dominika Chromińskiego i Adriana
Liberackiego. Oby te wzmocnienia wystarczyły.
Mimo że prezes Maciej Dittmajer zwraca uwagę, że
budowanie drużyny wymaga czasu i cierpliwości, to
warciański szkoleniowiec zapewnia, że jego drużyna jest
gotowa, by wydzierać przeciwnikom ligowe punkty. Nie
pozostaje mi nic innego, jak tylko wyciągnąć z szafy mój
wiosenny, zielony płaszcz i biec do „ogródka”. Może
się tam spotkamy? Jeśli nie dotrzecie, zawsze możecie
posłuchać o poczynaniach „Zielonych” na antenie Radia
Zet Gold na 90,6 i 99,4 fm.
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Prowadzący audycję „Przebojem po okolicy”
poniedziałek — piątek 15:00—18:00

Jeżeli dotąd środa kojarzyła Wam się tylko z meczami
piłki nożnej w telewizji, teraz jest szansa na to, że to się
wreszcie zmieni! Od niedawna na antenie Radia Zet Gold
środa awansowała do miana dnia wyjątkowego. Zawsze
w środku tygodnia znajdujemy dla Was jedną wielką
gwiazdę, której poświęcamy cały nasz antenowy dzień. Nie
tylko często gramy największe przeboje takiego artysty,

Słuchaj nas na 90,6 fm oraz 99,4 fm
lub w Internecie na www.zetgold.pl

nie tylko opowiadamy ciekawe historie na jego temat, ale
także rozdajemy Wam płyty z jego muzyką. Za nami już środy
z królem rock’n’rolla Elvisem Presleyem, królem popu Michaelem
Jacksonem, najpopularniejszymi w historii muzyki zespołami
The Beatles i Abba, ale też między innymi z Whitney Houston,
Queen, Rodem Stewartem, Bee Gees i Eurythmics. Na szczęście
wielkich gwiazd do przybliżenia słuchaczom Radia Zet Gold
zostało jeszcze bardzo dużo, tak więc koniecznie słuchajcie nas
w środy i wygrywajcie płyty z ich największymi przebojami!

Kontakt: Radio ZET Gold
ań
ul.Mickiewicza 28, 60-836 Pozn
tel. 61 646 41 00

NR 51 / 17 MARCA 2014

13

SPORT

Bieg Lwa dla całych rodzin
NASZ PATRONAT Niedziela 18 maja zapowiada się fascynująco w Tarnowie Podgórnym
Tego dnia organizatorzy zapraszają całe rodziny na Bieg Lwa. Niech
jednak nikogo nie myli nazwa bo
Bieg Lwa to po prostu impreza dla
rodzin aktywnych oraz takich, które
chcą miło spędzić czas zapewniając
sobie ciekawą rozrywkę.
Już dziś wiadomo, że mocnym
punktem będzie EXPO Rodzinne POZIOM WYŻEJ, na którym
partnerzy biegu przygotowują własne strefy. Stref będzie kilkanaście,
a każda zaoferuje ciekawy program
tematyczny. Będzie można pojeździć specjalnymi pojazdami offroad, poczuć się jak na lekcji WF oraz
spróbować swoich sił na treningu
ﬁtness. Dzieci wydoją niezwykłą
krowę i zmienią nie do poznania
swoje oblicze. Będzie też część edukacyjna i kreatywna. Zapowiada
się tak dużo atrakcji, że trudno je
wymienić. Trzeba po prostu przyjechać.
Głównym punktem Biegu Lwa
będzie jednak półmaraton rozegra-

ny w znakomitej obsadzie z medalistami mistrzostw Polski na czele.
Warto zobaczyć widowiskową walkę naszej elity z biegaczami z Afryki
i Europy, a rzesza amatorów, w dużej mierze bawiących się bieganiem
wniesie sporo kolorytu na ulice Tarnowa Podgórnego.
Razem z długodystansowacami
wystartują zawodnicy Pogoni za

Lwem. I to dosłownie! Warto się
przekonać co wymyślili organizatorzy, bo trzeba przyznać, że brzmi
intrygująco. Do biegaczy dołączą
uczniowie zmagający się z dystansem 21 kilometrów. Pobiegną oni
jednak w sztafetach reprezentując
swoje szkoły. Będą też kolarze, którzy pod okiem najlepszych instruktorów w Polsce pojadą maraton

outdoor cycling dopingując jednocześnie zawodników.
Na początek zmagań sportowych
wystąpią prawdziwe gwiazdy w Biegu
Lwiątek. Przed południem stadion
zapełni się dziećmi, które pokonają
kilka dystansów: od 100 metrów z rodzicem za rękę do 2000 metrów już
samotnie. Z doświadczenia wiemy, że
w tych biegach jest najwięcej emocji.

Dodać trzeba, że dzieci otrzymają
świadczenia jak prawdziwi zawodowcy. Pakiety startowe wypełnią worki
pełne zabawek, na mecie czekać będą
specjalnie zaprojektowane medale
oraz pakiety regeneracyjne, a podczas
ceremonii dekoracji nagrodzeni zostaną najlepsi w swoich kategoriach.
Organizatorzy już inwestują w przyszłość Biegu Lwa.
Całość zakończy wydarzenie muzyczne. Zapowiada się fascynująco,
bo do Tarnowa przyjedzie zespół,
który zbiera doskonałe recenzje
za swoje koncerty. Potraﬁ porwać
publiczność do szalonej zabawy co
udowodnili podczas występów na
scenie głównej festiwalu w Jarocinie
czy Przystanku Woodstock. Zagra
dla wszystkich Raggafaya!
Jeśli ktoś nie był jeszcze przekonany, czy przyjechać 18 maja do
Tranowa Podgórnego teraz pewnie
nie ma wątpliwości.
Więcej szczegółów na www.bieglwa.pl . Piotr Modzelewski

kadry województwa wielkopolskiego, medalistą najważniejszych
imprez w kraju i Europie w swojej
dyscyplinie. Także dyscyplina, którą uprawiają musi być dyscypliną
olimpijską. Warunkiem było również stałe zameldowanie na terenie
gminy Dopiewo.
Na co dzień większość zawodników trenuje poza terenem gminy Dopiewo, reprezentując różne
kluby, niemniej od teraz przez najbliższe miesiące będą zobowiązani
do promowania gminy Dopiewo
poprzez m.in. umieszczenie herbu
gminy na swoich strojach – dodaje
dyrektor GOSiR Dopiewo.
Uroczyste wręczenie stypendiów
odbędzie się podczas najbliższej
sesji Rady Gminy. Stypendia wręczy wójt Zoﬁa Dobrowolska oraz
przewodnicząca Rady Magda Gąsiorowska.
MN

Stypendia sportowe dla młodych sportowców
1. Patryk Adamkiewicz – Stowarzyszenie BSA Pro Tour (kolarstwo MTB)
2. Wiktoria Grabowska – UKS
Dąbrówka Synchro Poznań (pływanie synchroniczne)
3. Aleksandra Habiera – KS AZS
Poznań (pływanie synchroniczne)
4. Radosław Kasprzyk – Poznański Klub Sportowy OLIMP (judo)
5. Jan Gąsiorowski – OŚ AZS
Poznań (taekwondo olimpijskie)
6. Wiktoria Stellmaszyk – OŚ AZS
Poznań (taekwondo olimpijskie)
7. Szymon Lupa – OŚ AZS Po-

znań (taekwondo olimpijskie)
8. Albert Millert – OŚ AZS Poznań (taekwondo olimpijskie)
9. Piotr Zarański – OŚ AZS
Poznań (taekwondo olimpijskie)
10. Mateusz Nitschke – KS
Posnania Poznań (rugby)
11. Dawid Brociek – MKK Pyra
Poznań (koszykówka)
12. Jakub Idziak – MKK Pyra
Poznań (koszykówkav
13. Stanisław Tamborski – MKK
Pyra Poznań (koszykówka)
14. Wiktoria Sadowska – UKS
Pantery Dopiewo (piłka ręczna)

Rowerowy trening stęszewian
Od lat tradycją gminy Stęszew są
rajdy rowerowe inicjowane przez
burmistrza Włodzimierza Pincza-

ka. Nie inaczej będzie w tym roku.
Już 9 marca odbył się trening rowerowy przed sezonem. Wzięło w nim

Dziewczyny
z Komornik
najlepsze

Motobabki i muzeum

Wygraną drużyny ze Szkoły Podstawowej w Komornikach zakończył
się Finał Powiatu Poznańskiego XIV
Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku”. Finał wojewódzki zaplanowano na 8
kwietnia w Śremie.
Awans do Finału Powiatu Poznańskiego XIV Turnieju Piłki Nożnej
„Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku” wywalczyły zespoły: SP
Wiry, SP Komorniki, SP Modrze, SP
Chomęcice, SP nr 2 Luboń i SP Dąbrowa. Najlepsze okazały się podopieczne Agnieszki Kuster, które wygrały
wszystkie swoje spotkania i awansowały do ﬁnału wojewódzkiego.
Wyniki: 1. SP Komorniki, 2. SP Chomęcice, 3. SP nr 2 Luboń, 4. SP Dąbrowa, 5. SP Modrze, 6. SP Wiry. MS

udział około 40 cyklistów, którzy
wyruszyli ze stadionu KS Lipno nad
Jezioro Góreckie. Red

FOT. A. MENDRALA

Kapituła Stypendium Sportowego
Gminy Dopiewo rozpatrzyła wnioski o stypendia dla młodych sportowców zamieszkałych na terenie
gminy. Ze złożonych szesnastu
wniosków, czternaście spełniało
kryteria.
– Dzięki władzom gminy oraz
radnym udało się ustalić regulamin i zabezpieczyć w budżecie na
2014 rok kwotę 25 tysięcy złotych
dla młodych sportowców. To pierwsze stypendia sportowe w naszej
gminie – mówi Marcin Napierała,
dyrektor GOSiR Dopiewo. Do tej
pory nie wiedzieliśmy jak obiecujących sportowców mamy wśród
swoich mieszkańców.
Zawodnicy, którzy przez dziesięć
miesięcy będą otrzymywać stypendia w kwocie od 150,00 do 250,00
złotych, musieli spełnić wiele kryteriów. Każdy z nich w roku 2013
musiał być co najmniej członkiem

FOT. MARTA LENARTOWSKA

Stypendia sportowe
Dopiewa przyznane

Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli zorganizowało 9 marca już czwarte „Motobabki”. Rajd ukończyło 46 załóg
z Wielkopolski. Najlepsze okazały się: Justyna Słota, Magdalena Słota
i Magdalena Redmer. Pomysłodawca – Zbigniew Kopras jest nie tylko
właścicielem stacji kontroli pojazdów w Fiałkowie (gm. Dopiewo), ale
miłośnikiem motoryzacji i kolekcjonerem motocykli i samochodów,
pw. wyprodukowanych w czasach PRL. AM
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ME w rugby U18
Od 11 do 19 kwietnia 2014 w Wielkopolsce rywalizować będą najlepsi
młodzi rugbyści niemal z całej Europy. Na 10 wybranych stadionach
naszego regionu odbędą się Mistrzostwa Europy w rugby U18. Po
raz pierwszy w historii zawody tej
rangi, turniej tradycyjnie rozgrywany przed Wielkanocą, odbędzie się
w Polsce i niewątpliwie będą sportowym wydarzeniem dla wszystkich
polskich kibiców „jajowatej piłki”.
W mistrzostwach wezmą udział
24 drużyny, podzielone na trzy grupy. Przy założeniu, że każda z ekip
będzie liczyć od 30 do 50 osób, okaże się, że w sumie do Wielkopolski

Więcej na ten temat na stronie
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

zawita około 1000 uczestników
mistrzostw, a za nimi setki kibiców
z całej Europy. Mecze Elity, Grupy
A oraz Grupy B, rozegrane zostaną

FOT. WWW.ITVWIELKOPOLSKA.PL

Wielkie emocje m.in. w Plewiskach, Pobiedziskach i Poznaniu
na boiskach w Plewiskach, Poznaniu, Gnieźnie, Żerkowie, Wolsztynie, Opalenicy, Pniewach, Szamotułach, Pobiedziskach oraz Wronkach,
które to będą areną meczów ﬁnałowych o III i o I miejsce w Elicie! Każde z miast gospodarzy, współdziałając z Komitetem Organizacyjnym
i w oparciu o wydatną pomoc ﬁnansową Urzędu Marszałkowskiego, czy
urzędów miast i gmin przygotowuje
się bardzo starannie do przyjęcia reprezentacji i do dni meczowych.
Spotkania I rundy będą także sposobnością, do uroczystego otwarcia
mistrzostw, a w powiecie poznańskim takimi arenami będą stadiony

Polscy rugbiści do ME przygotowywali się na obozie w Pobiedziskach.
w Plewiskach, Pobiedziskach czy
też Posnanii, gdzie odbędą się szlagierowo zapowiadające się mecze.
Szczegółowe informacje znaleźć
można na oﬁcjalnej stronie ME
U18: www.eurorugby2014.pl. Warto podkreślić, że wstęp na wszystkie
mecze będzie bezpłatny, co bardzo
mocno podkreślają organizatorzy

FOT. WERONIK SZYPURA
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Specjalnych Polska Wielkopolskie
– Poznań.
Wśród reprezentantów znalazło się
dwóch mieszkańców gminy Stęszew
– Mateusz Wiciak (Stęszew) oraz
Kamil Marciniak (Skrzynki). Obaj są
uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej „Promyk”w Dopiewcu.
Nasi stęszewianie mogą poszczycić
się ogromnym sukcesem. Kamil Marciniak wywalczył złoty medal, natomiast Mateusz Wiciak – srebrny.
By docenić ogromną pracę i za-

angażowanie młodych sportowców,
burmistrz Włodzimierz Pinczak zaprosił medalistów wraz z mamami
na spotkanie. Pogratulował im zwycięstwa i życzył dalszych sukcesów,
nie tylko sportowych.
W spotkaniu uczestniczył również prezes Stowarzyszenia Promyk
Bogdan Maćkowiak, kierownik
OPS w Stęszewie, członkowie komisji oświaty Rady Miejskiej Gminy
Stęszew oraz przewodniczący Samorządu w Stęszewie. WS

Tomasz
Kapustka
kontakt@naszglospoznanski.pl

Samorządowcy
z rakietami

Stęszewianie medalistami

Srebro i złoto zdobyli judocy z gminy Stęszew podczas Europejskiego
Mityngu Judo Olimpiad Specjalnych w Sankt Petersburgu.
Od 23 do 27 lutego sześcioosobowa reprezentacja zawodników
Olimpiad Specjalnych z Poznania
wzięła udział w Europejskim Mityngu Judo Olimpiad Specjalnych
w Sankt Petersburgu. Wszyscy
zawodnicy trenują judo w Klubie
Sportowym Akademia Judo w Poznaniu i są zawodnikami Olimpiad

i liczą na obecność wszystkich: tych
wprawionych w kibicowaniu rugby
i lokalną społeczność. Zapraszamy!

8 marca w hali GOSiR w Dopiewie
rozegrane zostały II Indywidualne Mistrzostwa Samorządowców
w Badmintona. Do zmagań przystąpiło dziewięć zawodniczek oraz trzynastu zawodników z różnych samorządów (gmina Kostrzyn, Powiatowy
Ośrodek DGiK, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Powiat Poznański,
gmina Kórnik oraz gmina Dopiewo).
Zawody odbywały się równolegle
na czterech boiskach, początkowo
zawodnicy rozgrywali mecze w grupach, następnie w systemie pucharowym. Umiejętności zawodników były
zróżnicowane, ale wszyscy dobrze się
bawili i chęci zwycięstwa w każdym
meczu były ogromne. Każda lotka
była decydująca. Ambitne pady, szalone wyskoki, niesamowite odbiory,
zagrania i pot można było dostrzec
w każdym z 49 rozegranych meczów.
W gronie pań wygrała Paulina Bankiewicz (Kostrzyn), a wśród panów
Marek Stawarz (Powiatowy Ośrodek

DGiK). Szczegółowe wyniki na www.
gosir.dopiewo.pl.
Oprócz zawodników, mistrzostwa swoją osobą uświetniła Renata
Lepczyk (przewodnicząca RM Kostrzyn). Gminę Dopiewo reprezentowały Zoﬁa Dobrowolska – wójt
gminy oraz Magda Gąsiorowska –
przewodnicząca Rady Gminy.
Organizatorzy dla każdego zawodnika ufundowali nagrody, a najlepsi otrzymali puchary, ręczniki
oraz koszulki. Z rozmów boiskowych i kuluarowych wnioskować
należy, że mistrzostwa przypadły
do gustu uczestnikom, dobrze czuli
się w hali sportowej GOSiR Dopiewo i z chęcią przyjadą na zawody
w przyszłym roku. Tak więc badminton na stałe wpisał się w kalendarz imprez w Dopiewie.

Marcin
Napierała
kontakt@naszglospoznanski.pl

Bieg Unijny w Przeźmierowie
kobiet i mężczyzn, a także w poszczególnych grupach wiekowych.
W związku z Biegiem Unijnym
w godzinach od 9.45 do 11.45 ulice,
na których on się odbędzie będą wyłączone z ruchu kołowego.

Limit uczestników
Biegu Unijnego
wynosi 300 osób
wane będą za pośrednictwem strony
www.biegi-przezmierowo.pl, gdzie
będzie można również zapoznać się
z regulaminem i mapką. Bieg wyłoni zwycięzców w kategorii open

FOT. MARCIN NAPIERAŁA

W tym roku przypada 10. rocznica
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji 1 maja w Przeźmierowie odbędzie się Bieg Unijny,
którego uczestnicy będą mieli do
pokonania dziesięciokilometrową
trasę (2x5 km). Start biegu zaplanowano na godzinę 10 z parkingu
przy hali sportowej OSiR na ul. Kościelnej 46/48. Limit uczestników
biegu wynosi 300 osób, a wiek minimum 16 lat. Zgłoszenia przyjmo-

Anna
Lis
redakcja@naszglospoznanski.pl

Zwycięzca Marek Stawarz.

RELACJE Z AREN SPORTOWYCH

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

NR 51 / 17 MARCA 2014

O Warcie Poznań piszemy
na www.naszglospoznanski.pl

WARTA POZNAŃ
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Oﬁcjalne zdjęcie zespołu Warty Poznań przed rundą wiosenna 2014.

Zieloni – pora na zwycięstwa!
Piłkarze Warty Poznań po bezbramkowym remisie z Jarotą Jarocin przegrali w kolejnym wiosennym meczu
II ligi w Bytowie z Bytovią Drutex 1:3 (1:0). W sobotę Zieloni podejmują Calisię Kalisz
niego meczu trener Warty Poznań
Marek Kamiński musiał dokonać
zmiany, bo nieszczęśliwie zderzyli
się z sobą Łukasz Jasiński i Adrian
Bartkowiak. Ten pierwszy stracił na
moment przytomność. Na boisku
zastąpił go Wojciech Onsorge.
Poznaniacy zaatakowali i w 15
minucie po strzale Dawida Jasińskiego objęli prowadzenie. Zaledwie 60 sekund później Zieloni byli
w opałach, bo sędzia podyktował
rzut karny za zagranie ręką w „szesnastce”. Na szczęście, bramkarz
Warty Semir Bukvic obronił jedenastkę egzekwowaną przez Janusza
Surduykowskiego.
W drugiej połowie feralne okazały się trzy minuty: od 68 do 70. Wtedy to poznaniacy stracili dwa gole.
Najpierw na listę strzelców wpisał

Drutex – Warta 3:1 (0:1)

Powiedzieli po meczu

Bramki: dla Drutex/Bytovii: Robert Hirsch 68, Wojciech Pięta 70.,
Mateusz Michalski 87; dla Warty
-Dawid Jasiński 15.

Paweł Janas,
trener Drutex-Bytovii Bytów
— Ten mecz mógłby inaczej wyglądać ze względu na warunki pogodowe. Do przerwy musieliśmy
czasami po prostu wybijać piłkę,
a ona robiła różne dziwne rzeczy.
Po przerwie to samo miał zespół
Warty. Cieszę się, że odrobiliśmy
stratę. Zdobyliśmy trzy bramki.
Myślę, że te punkty były bardzo
potrzebne. To dopiero początek
rundy, a przed nami jeszcze dużo
meczów.

Zdobądź bilet
• Dla naszych Czytelników mamy
5 biletów na mecz Warty z Calisią. Aby zdobyć jeden z nich należy
prawidłowo odpowiedzieć na
pytanie, które zadaliśmy na portalu
www.naszglospoznanski.pl.

się Robert Hirsch, a chwilę potem
Wojciech Pięta. Na dodatek w 77
minucie drugą żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną, zobaczył Artur
Marciniak. Poznaniacy w dziesiątkę
rzucili się do odrabiania straty, za co
zostali skarceni przez gospodarzy
trzecią bramką, którą w 87 minucie
zdobył Mateusz Michalski.
– Do przerwy inicjatywa była po
naszej stronie – udokumentowana
golem – napisała na swoim proﬁlu
na facebooku Izabella ŁukomskaPyżalska, prezes sekcji piłkarskiej
Warty. – Po przerwie straciliśmy 3
bramki. Walczyliśmy do końca, ale
niestety wyniku nie zmieniliśmy.
Najbliższe spotkanie Warta rozegra w Poznaniu 22 marca o godz.
14. Zapraszamy!
Sławomir Lechna

Marek Kamiński
trener Warty
— Patrząc na wynik to wyglądamy
słabo, ale muszę przyznać, że moi
zawodnicy wyszli z dużą chęcią do
walki i wolą zwycięstwa. Wszystko
układało się dobrze. Objęliśmy
prowadzenie, a chwilę potem Semir
Bukvic obronił rzut karny. Podobnie do drugiej połowy przystąpiliśmy skoncentrowani i z pełnym
zaangażowaniem. Feralne jednak
okazały się trzy minuty, w których
straciliśmy dwie bramki.

FOT. ROGER GORĄCZNIAK

Sobotni mecz był określany jako
hit 20 kolejki spotkań grupy zachodniej II ligi, bo zmierzyły się
dwie drużyny aspirujące do awansu. Gospodarze, podopieczni byłego selekcjonera Pawła Janasa,
przed tym pojedynkiem zajmowali
trzecią lokatą mając 34 punkty –
o jeden punkt więcej od Zielonych.
Po wygraniu z Wartą ich przewaga
wzrosła do czterech punktów. Mają
ich 37 – tyle samo co wicelider
Górnik Wałbrzych, który przegrał
w Sosnowcu z Zagłębiem 1:3.
Warta spadła na piąte miejsce,
bo została wyprzedzona przez
Rozwój Katowice. Lider Chrobry
Głogów zremisował w sobotę 0:0 ze
Stelmetem UKP Zielona Góra i ma
obecnie 40 pkt.
Już w trzeciej minucie sobot-

Izabella Łukomska-Pyżalska zaprasza na mecze Warty – zespołu nad
którym patronat sprawuje dwutygodnik „Nasz Głos Poznański”.

16

NR 51 / 17 MARCA 2014

SPORT

Cud zdarzył się przy Bułgarskiej
Lech Poznań pokonał Podbeskidzie Bielsko Biała 2:1 (1:0) po drugim golu strzelonym w 96 minucie
Bohaterami piątkowego spotkania
byli obchodzący właśnie 14 marca
urodziny – 17-letni Dawid Kownacki oraz 23-letni Mateusz Możdżeń.
Pierwszy z nich wywalczył rzut
karny, a drugi strzelił gola z rzutu
wolnego. To był strzał dosłownie
ostatniej szansy, właściwie już po
doliczonym czasie gry. Lech szczęśliwie wygrał.
Kolejorz pierwszego gola strzelił po pół godzinie gry. Jedenastkę
bardzo pewnie wykorzystał Hubert
Wołąkiewicz. W 63. Podbeskidzie
strzeliło wyrównującego gola – fenomenalnym uderzeniem z ponad
30. metrów popisał się Przemysław
Pietruszka, a źle ustawiony Maciej Gostomski nie miał nic do powiedzenia. Szczęście do Kolejorza
uśmiechnęło się w ostatniej akcji
meczu. Rzut wolny z 17 metrów
perfekcyjnie wykonał Możdżeń. Arbiter już nie wznowił gry i 3 punkty
zostały przy Bułgarskiej

Powiedzieli po meczu

FOT. T-MOBILE EKSTRAKLASA / X-NEWS

Mariusz Rumak
— Nie wykorzystaliśmy sytuacji, które
mieliśmy. Przeciwnik po ładnym
strzale wyrównał.
Na całe szczęście, Mateusz
opanował emocje i w swoje 23
urodziny strzelił bramkę. Taka
dygresja, bardzo trudno będzie
nam wygrywać kolejne spotkania
juniorami. Niestety, brakuje nam
doświadczenia.

Damian
Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl

Mateusz Możdżeń
— Podchodząc do
piłki w ostatniej
minucie całkowicie
się wyłączyłem. Nie
myślałem o wyniku,
skupiałem się na ustawieniu muru
oraz bramkarza i widziałem miejsce, gdzie mogę uderzyć. Zagraliśmy słaby mecz i gdyby nie gol
w 90 minucie to nastroje byłyby
zdecydowanie gorsze. Ta bramka
pozwoli nam chociaż na chwilę

zdjąć z siebie presję i w spokojniejszej atmosferze przygotować
się do kolejnego spotkania.
Dawid Kownacki
— Sam mecz nie
był dobry w naszym
wykonaniu. Pozwoliliśmy rywalowi
zdecydowanie na
zbyt wiele. Daliśmy się wciągnąć
w chaotyczną grę, brakowało nam
spokoju przy rozgrywaniu akcji,
zwłaszcza, gdy prowadziliśmy.
Znów daliśmy sobie strzelić gola,
ale tym razem rzutem na taśmę
uratowaliśmy dwa punkty i to jest
najważniejsze.
Maciej Iwański
— Przegrana
w takich okolicznościach boli niesamowicie, tym bardziej,
że jak mecz się przedłuża o 3 minuty, to się przedłuża
o 3 minuty, a nie o 5.

Mateusz Możdżeń sprawił sobie znakomity prezent urodzinowy.
REKLAMA
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