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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,

 P
U

SZ
CZ

YK
O

W
O,

 P
O

BI
ED

ZI
SK

A,
 R

O
KI

ET
N

IC
A,

 S
TĘ

SZ
EW

, 
SU

CH
Y 

LA
S,

 S
W

AR
ZĘ

DZ
, 

TA
RN

O
W

O
 P

O
DG

Ó
RN

E 

NR 73 / 9 MARCA 2015 / NAKŁAD 20.000NAKŁAD 20.000 / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Gwiazdy w Teatrze WielkimGwiazdy w Teatrze Wielkim STR. 13
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REKLAMA

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

Samorządność jest źródłem sukcesu Polski

Kalendarium

13 marca
PIĄTEK
• Spektakl „Separacja” będzie 
można obejrzeć w Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym. 
Początek o godz. 18. 
• W CK Zamek koncert z cyklu 
„Gramy u siebie”, g. 20, Made-
moiselle Carmel & The Zebras / 
Big Up! Sala Wielka / bilety: 15 
zł przedsprzedaż / 20 zł w dniu 
koncertu.
• Nocne zwiedzanie zamku 
z przewodnikiem, g. 21, CK 
Zamek, Hol Wielki / bilety: 15 zł 
/ liczba miejsc ograniczona.

17 marca 
WTOREK 
• O godz. 18 w Sali Wielkiej CK 
ZAMEK odbędzie się Bajko-
wisko 2015. To druga edycja 
dobroczynnego festiwalu bajek 
dla Małych i Dużych, od lat 3 
do 100, organizowana przez 
Lions Club Poznań New Design 
w celu wsparcia rozbudowy 
Hospicjum Palium w Poznaniu, 
a konkretnie Centrum Psycho-
terapii dla Osieroconych Dzieci 
i Rodzin przy Hospicjum. Swój 
udział w Bajkowisku zapowie-
dzieli: grupa Audiofeels, Natalia 
Niemen, dziennikarze: Marzena 
Rogalska i Tomasz Wolny, ak-
torzy – Mieczysław Hryniewicz 
i Daniela Popławska, reżyser 
i teatrolog JerzyMoszkowicz. 
Więcej na www.naszglospo-
znanski..pl 

20 marca
PIĄTEK
• Pablopavo i Ludziki – koncert 
laureata Paszportu Polityki, g. 
20, CK Zamek, Sala Wielka. 
Bilety: 30 zł przedsprzedaż, 40 
zł w dniu koncertu. 

21 marca 
SOBOTA
• Dziecięcy Zespół Pieśni 
i Tańca Ludowego „Modraki” 
wystąpi w Centrum Kultury 
w Przeźmierowie. Bezpłatne 
zaproszenia na to wydarzenie 
dostępne są w miejscu imprezy 
(w godz. 9–12 i 17–20), a także 
w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym (w godz. 15–20) 
i siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9–15). Liczba miejsc 
ograniczona! 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — W gronie uczestników naszej 
sondy, w której zapytaliśmy o opinie 
na temat powiększenia terenów 
Poznania o gminy, 66% głosów 
wyrażało sprzeciw. Ten wynik oddaje 
nastroje panujące po propozycji 
prezydenta Poznania. W przypadku 
takiego połączenia, czyli de facto 
wchłonięcia kilku gmin, zyska tak 
naprawdę Poznań. Dla gmin 
oznaczać to będzie centralizację, 
czyli wszelkie decyzje o wydatko-
waniu pieniędzy zapadałyby na pl. 
Kolegiackim. Słuszne są więc obawy 

mieszkańców gmin, którzy pytają, 
jakie realne szanse na fi nansowanie 
lokalnych inwestycji zaistnieją po 
włączeniu gmin do miasta.

A to przecież w gminach powstały 
w minionych 25 latach samorząd-
ności lokalnej ogromne inwestycje, 
jak na przykład pływalnie, tereny 
aktywizacji gospodarczej, przed-
szkola, szkoły – większość w oparciu 
o lokalne inicjatywy.

Nasze rozważania zbiegły się 
w obchodami ćwierćwiecza samo-
rządności. W minionych dniach 

Poznań gościł najważniejszych 
samorządowców i polityków – na 
czele z Prezydentem RP na Kongresie 
XXV-lecia Samorządu Terytorialne-
go. W tym miejscu warto wspomnieć 
słowa prof. Jerzego Buzka – „Samo-
rządy miały autentyczny wpływ na 
funkcjonowanie państwa, zmiany 
polityczne społeczne i kulturowe”. 
W podobnym to nie wypowiedział 
się Bronisław Komorowski – „Sa-
morządność jest źródłem sukcesu 
współczesnej Polski”. Czy z takimi 
argumentami należy walczyć?

Sławomir Lechna
redaktor naczelny NGP
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Poznań gościł 
najważniejszych 
samorządowców

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

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

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. 
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Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

i skutecznie zareklamować swoje towary czy usługi? 
Zapraszamy do reklamy w Naszym Głosie Poznańskim.

 Twoja reklama trafi do 20.000 mieszkań!  
Kontakt z Biurem Reklamy? 691-895-296

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

31 III
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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TEMAT NUMERU

W kolejnej sondzie Naszego Gło-
su Poznańskiego i Instytutu Badań 
Rynkowych i Społecznych TriC za-
pytaliśmy 156 naszych Czytelników 
o opinie na temat powiększenia tere-
nów miasta o podpoznańskie gminy, 
m.in. Luboń, Suchy Las i Komorniki. 

W naszym pytaniu (Czy Twoim 
zdaniem idea przyłączenia pod-
poznańskich gmin do Poznania to 
dobry pomysł?) 2/3 odpowiedzi 
wskazywało na utrzymanie status 
quo – gminy pozostają gminami, 
a Poznań – miastem w niezmie-
nionej formule. Zwolennikami 
powiększenia terenów miejskich 
było 31% osób biorących udział 
w naszej analizie. Dla 3% respon-
dentów sprawa ta nie ma istotnego 
znaczenia. Już z oględnych analiz 
wynika, że mieszkańcy okolicznych 
gmin – w znakomitej większości – 
są przeciwnikami prezydenckiego 
pomysłu. Głosy na „tak”, częściej 
pojawiały się w wypowiedziach 
osób zdradzających swoją miejską 
„poznańskość”.

Jeśli nie wiadomo o co chodzi, 
to wiadomo, że chodzi o fi nanse. 
Spośród opinii czytelniczych prze-
kazanych nam poprzez tzw. „wol-
ny ring” wyłowić można przede 
wszystkim głosy sprzeciwu powią-
zane z obawami „zamachu” na 
suwerenność decyzyjną i fi nanso-
wą gmin. Czytelnicy bez ogródek 
oskarżają twórców pomysłu o za-
miar zwiększenia budżetu miejskie-
go, wyrażając jednocześnie obawy 
o centralny sposób zarządzania 
środkami. Mieszkańcy podpoznań-
skich gmin nie chcą z własnych po-
datków fi nansować tych inwestycji 
miejskich, które nie będą znajdo-
wać się w ich najbliższej okolicy. 
Zarządzanie na poziomie gminnym 
zwiększa zaś prawdopodobieństwo 
lokalnego wykorzystania środków. 
Z drugiej strony miejskie głosy na 
„tak” również poparte były argu-
mentami fi nansowymi. Zwolennicy 
przyłączenia gmin mają zastrze-
żenia, że gminy stały się „sypial-
niami”, natomiast ich mieszkańcy 
korzystają z miejskiej infrastruktu-
ry (m.in. komunikacji publicznej, 
dróg i parkingów), płacą podatki 
w ościennych gminach, nie wno-
sząc tym samym niczego do rozwo-
ju i utrzymania miasta.

Przyjrzyjmy się też bliżej wypo-
wiedziom naszych respondentów. 
W każdym przypadku zachowali-
śmy oryginalną pisownię. W nawia-
sach podaliśmy pseudonimy auto-
rów wypowiedzi.

Głosy sprzeciwu reprezentowane 
były m.in. poprzez następujące wy-
powiedzi: 

„Żaden mieszkaniec, a tym bar-
dziej władza gmin ościennych, nie 
zgodzi się na wyższe podatki, spa-

dek jakości infrastruktury i usług 
komunalnych – czyli włączenie do 
Poznania” (dzejkob);

„Życie poza Poznaniem jest tań-
sze. Nie po to ludzie wyprowadzają 
się poza miasto, żeby po chwili zostać 
do niego przyłączonym” (Youlas);

„Widocznie Prezydent Jaśkowiak 
nie ma pomysłu jak ożywić gospodar-
czo Poznań i chce, żeby potencjał go-
spodarczy sąsiednich gmin, który był 
osiągany latami nagle zaczął praco-
wać na wynik Poznania. Jest jeszcze 
kwestia większej władzy np. w GOAP-
ie czy Metropolii Poznań i margina-
lizacja pozostałych członków (gmin) 
tych związków” (MIAD);

„Jeśli teraz Poznań nie dba o pe-
ryferia miasta to to się nie zmieni.” 
(mieszkaniec Żabikowa);

„Zbyt wielka improwizacja. 
„Rzucane” pomysły nie są ugrun-
towane ani merytorycznie ani em-
pirycznie” (Zatroskany);

„Powinno się raczej rozwijać 
ideę integracji sąsiadujących gmin 
w ramach osobnego „organizmu” 
– Metropolii Poznań zamiast po-
większać granice miasta” (Łukasz 
ze Złotnik).

Pragniemy również przytoczyć 
przykładowe wypowiedzi przema-
wiające za przyłączeniem trzech 
gmin do terenów miejskich:

„Jestem na ‘Tak’. Dlaczego z mo-
ich podatków mam opłacać udo-
godnienia czytaj parkingi, trans-
port miejski, szkoły przychodnie 
itp. Dla ludzi, którzy z miasta ucie-
kli i tylko „śpią” w swoich gminach, 
a codziennie przyjeżdżają tu do pra-
cy, przywożą dzieci do przedszkoli, 
szkół itp.” (Bartek);

„Ościenne gminy stały się sypial-
niami. Ich mieszkańcy wykorzystują 
miejską infrastrukturę, rozjeżdżają 

nasze ulice, jeżdżą naszymi auto-
busami, zabierają nam miejsca par-
kingowe. Koniec darmochy. Czas 
zapłacić, jestem za przyłączeniem 
gmin do miasta.” (Poznańczyk);

„Dobre posunięcie. Większość 
dużych miast wchłania to co dooko-
ła. Idą za tym pieniądze pozyskane 
od podatników” (mućka);

„Idea jest słuszna i prędzej czy 
później do tego będzie musiało 
dojść. Ale bez zmian przepisów 
i gwarancji nieumniejszenia do-
stępności środków na cele tych 
gmin, skończy się jak zawsze. Jed-
nak obecny stan też nie jest OK. 
Czym byłby Suchy Las bez Obor-
nickiej i Poznania? Czym będzie za 
5 lat izolacji komunikacji z Pozna-
niem? Połączenie jest wielkim ryzy-
kiem dla gmin, ale bez połączenia 
i tak większość zacznie w końcu 
wracać do Poznania.” 

Autor powyższej wypowiedzi 
podpisał się jako „Suchy Las – wójt 
nie chce stracić stołka”. I za ten 
podpis, wyjątkowo w tym numerze, 
a nie za wypowiedź, przyznajemy 
redakcyjny TriC Tygodnia. Auto-
rowi (i wójtowi gminy Suchy Las) 
gratulujemy!

Jeśli chcesz uzyskać więcej in-
formacji na temat wyników sondy 

NGP po prostu wyślij do nas zapy-
tanie – pod adres tric@tric.pl .

Kolejnej ankiety wypatrujcie już 
w tym tygodniu na portalu „Nasze-

go Głosu Poznańskiego”! Jesteśmy 
w górnym prawym narożniku stro-
ny! Polecamy się uwadze Czytelni-
ków! 

Zapytaliśmy o większy Poznań
Poznań z nowymi dzielnicami? Zgody nie ma – 66 % głosów było negatywnych

• Wypowiedz się na www.na-
szglospoznanski.pl , w kolejnej 
ankiecie „Naszego Głosu Poznań-
skiego” oraz Instytutu Badań 
Rynkowych i Społecznych TriC. 

Twoja opinia się liczy

REKLAMA

Marcin 
Cybulski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Paweł 
Chmielowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZA SONDA

Zwiększymy twój biznes! 
Badania – Analizy – Statystyka 
– Biznes – Sport  – www.TriC.pl
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Zmiany na Kaponierze

Z ruchu dla pojazdów o masie powy-
żej 3,5 tony wyłączona została ulica 
Dworcowa. Do placu przed Dworcem 
Głównym nie pojadą autobusy, ale 
nadal będą mogli dojechać kierowcy 
samochodów osobowych. Rozbiera-
na jest istniejąca (południowa) nitka 
mostu Uniwersyteckiego. Drogowcy 
zajęli jego większą część, a dla kie-
rowców i pieszych pozostawili jedynie 
wąski pas na środku. Dlatego inaczej 
jeżdżą samochody i autobusy.

Objazd został wyznaczony nową 
drogą – przez odnowioną część 
Kaponiery, a potem przez środek 

mostu Uniwersyteckiego. Od sobo-
ty, 7 marca, autobusy miejskie nie 
kursują ul. Dworcową. Końcówka 
dla linii: 51, 68 i L zlokalizowana 
została na al. Przemysła II (koło 
głównego wejścia do Poznań City 
Center). Kursują al. Niepodległości, 
Towarową i al. Przemysła II. Trasy 
zmieniło też 16 linii nocnych. Tram-
waje jeżdżą bez zmian, oczywiście 
poza 12 i 14, które od 28 lutego nie 
kursują „dołem” Kaponiery (nową 
trasą Pestki), ale jej „górą” i ul. Ro-
osevelta. Nadal nie pojadą tramwa-
je linii 19 (w jej miejsce zwiększona 

jest w niedzielę, w godzinach od 17 
do 21, częstotliwość kursowania co 
10 minut „czternastki”).

Do maja ma być gotowa północna 
nitka mostu (ta po stronie UAM), 
a do października – druga część 
mostu (ta bliżej dworca). Prace na 
rondzie Kaponiera potrwać mają do 
końca listopada br. 

Od soboty nastąpiły zmiany w przejeździe przez rondo 
Kaponiera w Poznaniu

Komorniki – 
samodzielność 
zdecydowanie 
korzystniejsza

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

Od kilku tygodni toczy się dysku-
sja związana z planami przyłącze-
nia do Poznania kilku okolicznych 
gmin. Prezydent Jacek Jaśkowiak 
ogłosił, że chce powiększyć miasto 
o Komorniki, Suchy Las i Luboń, 
a następnie o resztę powiatu po-
znańskiego (tj. łącznie o 17 gmin). 
Premia za przyłączenie jednej gmi-
ny ma dać Poznaniowi 88 mln zł 
rocznie, czyli 440 mln w ciągu 5 lat. 
Żywię nadzieję, że poprawne relacje 
między gminą Komorniki a mia-
stem Poznaniem są ważne dla do-
bra wszystkich i dlatego nie zostaną 
narażone na komplikacje z powodu 
problemów decyzyjnych „placu Ko-
legiackiego” związanych z budową 
wiaduktów potrzebnych zarówno 
mieszkańcom Poznania, jak i naszej 
gminy.

Jako wójt jestem przeciwny inte-
gracji narzucanej odgórnie. Wszyst-
kie rozważania dotyczące tej kwestii 
powinny odbywać się przy udziale 
zainteresowanych stron i w ramach 
konsultacji społecznych, co zresz-
tą jest konieczne w przypadku tak 
ważnych decyzji.

W obecnej sytuacji przyłącze-
nie wiązałoby się, de facto, z utratą 
naszego samostanowienia. Nie ma 
też żadnych gwarancji, że budżet 
przeznaczony dla naszej gminy był-
by rzeczywiście wydatkowany na jej 
potrzeby (lokalne szkoły, drogi czy 
rozwój naszej kultury).

Gdy 28 lat temu Poznań powięk-
szał swoje terytorium o część Ple-
wisk, Morasko, Radojewo, Umul-
towo, część Skórzewa, Kiekrz, 
Wielkie, Janikowo, część Barano-
wa i Chyby – były wielkie obietnice 
władz i duże nadzieje mieszkańców. 
Wiele tych peryferyjnych terenów 
nadal jest jednak traktowanych 
zgodnie z tym określeniem – wła-
śnie jako peryferyjne. Warto zauwa-
żyć, że gminy, od których zostały 

„oderwane” rozwijają się prężnie, 
mają utwardzone drogi, pełną kana-
lizację. Przyłączone tereny zawdzię-
czają rozwój głównie walce lo-
kalnych władz osiedli z władzami 
Poznania. Nie życzę takiego losu 
naszym mieszkańcom. Satysfakcja 
z bycia poznaniakiem to zbyt mało. 
Płacenie większych podatków i brak 
wiedzy na co byłyby przeznaczane 
uzyskane w ten sposób nasze pie-
niądze nie są zachętą dla poparcia 
pomysłu pana prezydenta. W prze-
prowadzonej internetowej ankiecie 
przytłaczająca większość mieszkań-
ców naszej gminy odrzuciła możli-
wość przyłączenia.

Jestem zwolennikiem zrównowa-
żonego rozwoju i integracji z Po-
znaniem w ramach rozwijanego od 
wielu lat projektu metropolii, przy 
jednoczesnym zachowaniu własnej 
tożsamości i możliwości podejmo-
wania decyzji o nas samych.

Najważniejszą sprawą jest jed-
nak fakt, że decyzja o ewentualnym 
przyłączeniu bądź nie, należy do 
mieszkańców i to właśnie oni ją po-
dejmą w trakcie referendum. Póki 
co, Poznań nie złożył nam żadnej 
poważnej propozycji, więc rozważa-
nia te są czysto hipotetyczne.

Jan Broda
wójt gminy Komorniki

Jan Broda, wójt 
gminy Komorniki: 
Jako wójt jestem 
przeciwny integracji 
narzucanej odgórnie 

Pojawiła się koncepcja, by tego-
roczne Kórnickie Spotkania z Białą 
Damą (23 i 24 maja) odbywały się 
na Placu Niepodległości, czyli ryn-
ku w Kórniku. 

Główna, sobotnia impreza miała-
by trwać do godz. 23 i zakończyć się 
pokazem sztucznych ogni. Gwiaz-
dą koncertu tegorocznego święta 
miasta ma być Ewelina Lisowska, 
a atrakcją drugiego dnia zespół Pro-
pabanda.

 Podczas święta kórniczanie cele-

brować będą także 10-lecie ofi cjal-
nej współpracy z partnerską gminą 
Königstein im Taunus. 

Jakie są Państwa opinie na temat 
miejsca organizowania Kórnickich 
Spotkań z Białą Damą? Prosimy 
przesyłać opinie na adres kontakt@
naszglospoznanski.pl. 

Zapraszamy także do dyskusji na 
stronie wwww.naszglospoznanski.
pl. Wszystkie uwagi przekażemy or-
ganizatorom.
Red 

Fundacja WSNHiD otrzymała do-
tację ze Starostwa Powiatowego na 
realizację kolejnego 17. Otwartego 
Uniwersytet Powiatu Poznańskiego 
– Akademia Współczesnych Lide-
rów Pracy Organicznej. Jest to cykl 
17 spotkań, w każdej z gmin po-
wiatu poznańskiego skierowanych 
do uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, a tematami 
będą idee pracy organicznej oraz ich 
przykłady w powiecie poznańskim. 
11 marca odbędzie się inaugurująca 
cykl konferencja prasowa. Lech

Gdzie spotkamy się 
z Białą Damą?

Uniwersytet 
powiatu
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WYDARZENIA

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

REKLAMA

Jeszcze kilka miesięcy temu po-
znańscy urzędnicy, a także specjali-
ści od komunikacji oraz bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego twierdzili, 
że wyznaczenie na poziomie jezdni 
przejścia dla pieszych, łączącego 
przystanki tramwajowe w rejonie 
skrzyżowania ulic Matyi i Towa-
rowej z nowym dworcem jest nie-
możliwe. W sąsiedztwie przebiega 
ruchliwa trasa, ponadto do i z przy-
stanków można przejść przejściem 
podziemnym. Tyle, że droga do pe-
ronów dworca Głównego wiedzie 
kilkusetmetrowym odcinkiem przez 
galerię handlową lub wzdłuż mostu 
Dworcowego. 

Teraz, o dziwo, za sprawą Jacka 
Jaśkowiaka, nowego prezydenta 
Poznania, który w czasie ubiegło-
rocznej kampanii wyborczej obiecał 
realizację nowego przejścia między 
dworcem a przystankami przez 
jezdnię, patrzą na to rozwiązanie 
przychylnie, choć nie do końca. 
Przejście dla pieszych (z sygnali-
zacją świetlną) poprowadzone ma 
być tylko… przez południową stro-
nę drogi dwujezdniowej trasy ulicy 
Matyi.

Dla pieszych jest to dość „dziw-
ne” rozwiązanie, ponieważ unie-
możliwi im przejście przez północ-
ną jezdnię ul. Matyi, która w tym 

miejscu sąsiaduje z ulicą Towaro-
wą. Jak wiadomo, właśnie przy tej 
ulicy zlokalizowane są urzędy jak 
i powstające budynki mieszkalne. 
Przypomnieć trzeba, że gdy prowa-
dzona była przebudowa ul. Matyi 
z powodzeniem funkcjonowało tam 
przejście dla pieszych z sygnalizacją 
świetlną. 

Po zbudowaniu południowego 
przejścia, łączącego przystanki 
z dworcem, można wyobrazić sobie 
pieszych, którzy nielegalnie prze-
biegać będą przez północną jezdnię, 
by „na skróty” przejść ulicę Matyi. 

Dla pieszych takie „rozwiązanie” 
budowy przejścia przez południową 
jezdnię jest nie tylko połowiczne, 
ale i nie do końca przemyślane. Dla 
nich pozostanie bowiem odległy 
tunel dla pieszych i przejście albo 
wzdłuż przystanku, albo chodni-
kiem po południowej stronie jezdni 
ulicy Matyi. A to nie przyczyni się 
do szybszego przejścia od ulicy To-
warowej do przystanków, dworca, 
a także w kierunku przeciwnym.

Budowa przejścia przez po-
łudniową jezdnię kosztować ma 
sporo, bo 500 tys. złotych! Wice-

prezydent Maciej Wudarski zapo-
wiedział, że przedsięwzięcie to ma 
być realizowane na przełomie sierp-
nia i września bieżącego roku.

Czy to rozwiązanie jest ostatecz-
ne? Jest jeszcze trochę czasu, by 
zmienić plany i dobudować do pla-
nowanego południowego przejścia 
jej północny odcinek. Jak nigdzie, 
zwłaszcza w tych okolicach miasto 
powinno być szczególnie przychyl-
ne pieszym. Łączy ono najważniej-
sze komunikacyjnie rejony ze ści-
słym centrum Poznania. Zwłaszcza 
tam ruch samochodowy powinien 

być podporządkowany pieszym, jak 
i komunikacji miejskiej, dla której 
także powinna być włączona ulica 
Towarowa z możliwością wjazdu 
tramwajom w ul. Święty Marcin. 
Wówczas będzie można powiedzieć, 
że w tym rejonie miasto przyjazne 
jest mieszkańcom.

Połowiczne przejście?
Zapowiedziana została realizacja przejścia dla pieszych przez ul. Matyi, ale tylko przez jej południową 
jezdnię. Północna ma być po staremu. Z pędzącymi samochodami 

Przypomnieć trzeba, że gdy prowadzona była prze-
budowa ul. Matyi z powodzeniem funkcjonowało 
tam przejście dla pieszych. Tak ma wyglądać nowe przejście. 
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Tradycyjnie obchodzono w gminie 
Stęszew Złote Gody. Uroczystość 
ta, odbyła się 4 marca i była okazją 
do spotkania się par małżeńskich 
świętujących jubileusz 50-lecia po-
życia małżeńskiego. Z tej okazji ży-
czenia wszelkiej pomyślności, zdro-

wia oraz szczęścia na jeszcze wiele 
wspólnych, długich lat życia złożyli 
burmistrz Włodzimierz Pinczak 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew Mirosław Potrawiak.

Prezydent Rzeczpospolitej Pol-
skiej przyznał Jubilatom medale 

„Za długoletnie pożycie małżeń-
skie”. Aktu dekoracji dokonał bur-
mistrz W. Pinczak. Dostojni goście 
otrzymali również kwiaty i dyplomy 
pamiątkowe. 50 rocznicy ślubu do-
czekało 20 par z terenu gminy Stę-
szew. WB

13 lutego w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Gminy Stęszew odby-
ły się warsztaty w  ramach projektu: 
„Wzmocnienie współpracy członków 
Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego 
(WPN) w celu kształtowania prze-
strzeni publicznej służącej wzmoc-
nieniu lokalnych więzi społecznych”. 

Celem było wypracowanie koncepcji 
produktów turystycznych na terenie 
gmin Mikroregionu WPN. W spotka-
niu wzięły udział zaproszone osoby 
związane z rekreacją, kulturą, sportem 
i rozrywką na terenie gminy Stęszew.

Warsztaty poprowadził związany 
od lat z branżą usług czasu wolnego 
Konrad Tuszewski. JD

Złote Gody w Stęszewie

Makroregion WPN
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

Jerzy Kokociński 
najlepszy!

4 marca w Sali Sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Gminy Stęszew odbyło 
się spotkanie hodowców bydła i pro-
ducentów mleka. Organizatorem 
spotkania była Polska Federacja Ho-
dowców Bydła i Producentów Mleka 
– Koło Rejonowe w Stęszewie. 

Spotkanie rozpoczęło się uroczy-
stym powitaniem wszystkich zebra-
nych przez prezesa koła Henryka 
Olejniczaka. Następnie zaprezento-
wane zostały wyniki oceny krów ras 
mlecznych za 2014 r., w tym między 
innymi stan krów ocenianych na 31 
grudnia 2014 roku (wzrost wydaj-
ności, wzrost liczby krów ocenia-
nych, porównanie metod oceny). 

Następnie zaprezentowani zostali 
najlepsi hodowcy w poszczególnych 
grupach krów ocenianych. W Wielko-
polsce na drugim miejscu (w przedzia-
le 20,1 – 50 krów) znajduje się Jerzy 
Kokociński, z wynikiem wydajności 
12595 (4,12% tłuszczu, 3,37% białka). 

Kolejnym etapem było wręczenie 
dyplomów najlepszym hodowcom 
w Kole Stęszew przez burmistrza 
gminy Stęszew Włodzimierza Pin-
czaka. Tutaj najlepszym w rankingu 
okazał się Jerzy Kokociński. Lista 
najlepszych hodowców według wy-
dajności mlecznej przedstawia się 
następująco:

1. Kokociński Jerzy – 12595
2. Sapała Piotr – 10167
3. Kostrzewa Jerzy – 9940
4. Piątkowski Zygfryd – 9906
5. Kucharczyk Jacek – 9886
6. Olejniczak Henryk – 9782
7. Wolarczak Karol – 9460
8. Cieślak Andrzej – 9400
9. Domin Henryk – 9002
10. Krzyczyński Bogusław – 8880
Burmistrz Włodzimierz Pinczak 

pogratulował zwycięzcom osiągnięć 
oraz życzył sukcesów w dalszej pra-
cy i osiąganiu coraz lepszych efek-
tów.

Podczas zebrania przedstawiono 
ponadto sprawozdanie z działal-
ności Zarządu Rejonowego Koła 
Hodowców Bydła w Stęszewie. 
Odbyły się również wybory prezesa 
i zarządu koła na najbliższą kaden-
cję. W wyniku jawnego głosowania 
prezesem został ponownie Henryk 
Olejniczak, natomiast w skład za-
rządu weszli: Jerzy Kokociński, Je-
rzy Kostrzewa, Jacek Kucharczyk, 
Jakub Cieślak, Piotr Sapała, Ma-
rian Śledź. 

Na koniec odbyła się część infor-
macyjno – szkoleniowa dotycząca 
aktualnych problemów i nowości 
w hodowli bydła i produkcji mleka 
w Polsce.

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, 
a wraz z nimi płacz nad naszą dale-
ką od ideału sylwetką. Ta, niestety, 
po zimowym letargu aż prosi się 
o udoskonalenie. A przedwiośnie to 
ostatni dzwonek na dietę, oczywi-
ście nie solo, a wyłącznie w duecie 
z ćwiczeniami. 

Nie sposób się tu pochylić nad 
wszystkimi dietami. Jedną z najczę-
ściej stosowanych diet wśród spor-
towców i osób dbających o linię 
wydaje się być ostatnio dieta wy-
sokobiałkowa. Jej mechanizm po-
lega na dostarczaniu organizmowi 
dużych ilości pełnowartościowego 
białka, które buduje tkankę mię-
śniową zmniejszając jednocześnie 
poziom tłuszczowej. Dieta zakłada 
ograniczenie do minimum tłuszczu 
i węglowodanów. Czy to oznacza 
całkowitą rezygnację z jakże boga-
tego przecież w węglowodany pie-
czywa? Otóż okazuje się, że wcale 
nie! To z myślą o łasuchach chleba 

stworzono produkt idealny, bo biał-
kowy. 

Chleb białkowy Mestemacher to 
wyjątkowe połączenie małej ilości 
węglowodanów i dużej ilości biał-
ka w jednym produkcie. Zawartość 
węglowodanów stanowi zaledwie 
7,5 g na 100 g, a białka aż 22 g na 
100 g. Chleb jest dodatkowo bogaty 
w błonnik, który wpływa na prze-
mianę materii.

W skład chleba wchodzą między 
innymi takie dodatki jak białko psze-
nicy, białko grochu, siemię lniane 
brązowe, otręby pszenne, siemię lnia-
ne złote, ziarno słonecznika sezam, 
błonnik owsiany. Chleb jest pastery-
zowany, nie zawiera substancji kon-
serwujących, a szczelne opakowanie 
gwarantuje świeżość i chroni przed 
zepsuciem. Po otwarciu opakowania 
chleb należy spożyć w ciągu kliku dni. 

Najlepsi hodowcy bydła i producenci mleka spotkali się 
w Stęszewie

REKLAMA

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296
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FOT. ROGER GORĄCZNIAK

Chleb idealny, 
bo białkowy

TEKST SPONSOROWANY

Marta 
Marciniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Fiat dla 79-latki
Zofi a Matuszewska z Dopiewa 
otrzymała kluczyki do nowego fi a-
ta punto, który był główną nagrodą 
w konkursie ogólnopolskim sieci 
Chata Polska. Uroczystość, połą-
czona z 79 urodzinami laureatki, 
odbyła się 6 marca w sklepie prowa-
dzonym przez Leszka Nowaczyka. 

Powrót na do macierzy i robienie 
zakupów w pobliskim sklepie, jak 
się okazuje przynoszą szczęście. 
Pani Zofi a ma 79 lat. Urodziła się 
w Dopiewcu, ale większość życia 
spędziła w Koninie. Do Dopiewa 
wróciła po przejściu na emerytu-
rę. Od 11 lat jest członkinią Chóru 
Gminy Dopiewo „Bel Canto” i prze-
wodniczy „Sybirakom”. Postanowi-
ła kupić „zdrapkę” w sklepie, w któ-
rym zwyczajowo robi sprawunki. 

– Moje szczęście, jest trudne do 
opisania słowami – powiedziała 

wzruszona. Ku zaskoczeniu zebra-
nych postanowiła nazwać nowe 
auto: – Nadaję ci imię Bożydar 
– powiedziała przecinając wstę-
gę. Właściciele sklepu i Piekarni 
– Ciastkarni Nowaczyk w Dopie-
wie zrobili jubilatce niespodzian-

kę i przed sklep wjechał okazały 
urodzinowy tort. Oprócz Państwa 
Nowaczyków w uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele organiza-
tora: Helena Rumińska, dyr. ds. 
rozwoju i Joanna Bytner, członek 
zarządu. Gratulujemy. AM

ePUAP to elektroniczna platforma 
usług administracji publicznej, za 
pośrednictwem której można zała-
twiać sprawy urzędowe przez inter-
net. Zwiększa się liczba posiadaczy 
zaufanego profi lu w kraju. Coraz 
większy jest katalog usług, które 
urzędy oferują w ten sposób. Będzie 
się z czasem rozwijał.

Czynności do wykonania po stro-
nie mieszkańca i urzędu:

Obywatel: Zakłada konto na 
ePUAP, składa wniosek o założenie 
profi lu na koncie ePUAP, wysyła 
wniosek z platformy ePUAP i składa 
wizytę w Urzędzie Gminy.

Pracownik Urzędu Gminy: we-
ryfi kuje tożsamość obywatela i po-
prawność wniosku oraz uzyskuje 
profi l zaufany.

Projekt „Zaufany urząd – part-
nerstwo na rzecz informatyzacji”, 
realizowany jest od 1 marca do 30 
czerwca.  Oprócz gminy Dopiewo 
uczestniczą w nim cztery inne gmi-
ny:  Komorniki, Tarnowo Podgórne, 
Kaźmierz i Mosina oraz  Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośro-
dek Regionalny w  Poznaniu. Zapla-
nowane wydatki: 1.257.139,00 zł, 
z czego dofi nansowanie ma wynieść 
łącznie 1.068.568,15 zł. AM

Mieszkanka Dopiewa wygrała fi ata
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Jak założyć profi l 
zaufany ePUAP?

Wójt gminy Duszniki 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym

Zgodnie z art. 35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz.U. z 2014 roku 
poz.518 ze zmianami / niniejszym podaję do publicznej 
wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Duszniki, przy ulicy Sportowej 1 oraz miejscowości położenia 
nieruchomości — wywieszono wykaz nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Duszniki 
i przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 
www.duszniki.eu. 

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki — 
telefon 61-2956530, pokój nr 4

Wójt gminy Duszniki 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży 
(działki budowlane)

Zgodnie z art.35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 roku 
poz.518 ze zmianami) niniejszym podaję do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Duszniki, przy ulicy Sportowej 1 oraz miejscowości położenia 
nieruchomości — wywieszono wykaz nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Duszniki i przeznaczonych do 
sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykazy umieszczone zostały również na stronie internetowej 
www.duszniki.eu. 

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki — 
telefon 61-2956530, pokój nr 4.

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

USŁUGI • WWW.PRESS-GRAF.COM   
TEL. 608-57-29-09

Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

P R A C A  O D  Z A R A Z 
Opiekunka do dziecka 

w wieku 10 msc
Szreniawa k/Komornik

TEL: 502190139

DDM SUROWCE
OFERUJE

Wyroby  Hutn icze
Sta l  Zbro jen iowa 

Prof i le ,  Prę ty,  B lachy
TEL:  604751643 ,  606831370

PORADNICTWO ŻYWIENIOWE 
I DIETETYCZNE

Poznań. Wilda, Jeżyce, Rataje

505 513 560 / www.wiertel-dietetyk.pl

e-mail: kontakt@wiertel-dietetyk.pl

Gmina Dopiewo sprzedaje działkę 
w Skórzewie przy ul. Cisowej, prze-
znaczoną pod aktywizację gospo-
darczą. Działka jest niezabudowana. 
Powierzchnia: 2146. Sprzedaż odbę-
dzie się w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego. Cena wywoław-
cza: 472 120 zł + 23% VAT.

Przetarg odbędzie się 6 maja 
o godz. 11 w sali nr 103 Urzędu Gminy 
w Dopiewie, ul. Leśna 1C. Warunkiem 
przystąpienia do niego jest wpłacenie 
wadium w wysokości 10% jej wartości 
na konto Urzędu Gminy Dopiewo: 11 
9043 1012 3012 0025 9105 0102 – do 
4 maja 2015 r.

Szczegóły na temat przetargów 
można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Dopiewo – pokój nr 15 lub pod nr tel. 
61 890 63 94. Pełna treść ogłoszeń 
dostępna jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Dopiewo – na stro-
nie: dopiewo.nowoczesnagmina.pl . 
AM

Działka AG
w Skórzewie

Karnawał z Bel Canto

VI Koncert Karnawałowy pod 
patronatem gminy Dopiewo, 
którego organizatorem był 
Chór Gminy Bel Canto odbył 
się w Gimnazjum w Skórzewie. 
Oprócz Bel Canto wystąpiły: Gro-

dziska Orkiestra Dęta i Zespół 
Młodzieżowy przy Gimnazjum 
w Skórzewie. Wśród gości była 
dyrektor Gimnazjum w Skórze-
wie – Katarzyna Kruger Szczot 
i wójt Adrian Napierała. Red
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Panie Prezesie, czy w I kwartale 
2015 roku możemy powiedzieć, 
że trudny czas kryzysu w branży 
budowlanej mamy już za sobą?

— Początek roku dla branży, 
jak i dla fi rmy KREISEL, zaczął 
się bardzo dobrze. Sprzyja temu 
zarówno aura, jak i poprawiająca 
się sytuacja gospodarcza w kraju, 
rokuje to na lepszy rok dla fi rm 
budowlanych od ubiegłego. Należy 
jednak bardzo ostrożnie szacować 
wielkość popytu konsumentów 
w kolejnych miesiącach. Trzeba 
mieć świadomość, iż niestabilna sy-
tuacja polityczna na Ukrainie, która 
uderza bezpośrednio w polskich 
eksporterów, może mieć negatywny 
wpływ na polską walutę. Mimo to 
jest szereg przesłanek pozwalają-
cych optymistycznie spojrzeć na 
naszą branżę. Polska gospodarka, 
w tym również branża budowlana, 
wiąże spore nadzieje z uruchomio-
nymi programami unijnymi na 
najbliższe lata.

Minęło ponad 20 lat od chwili, 
gdy rozpoczął Pan tworzenie fi r-
my KREISEL w Polsce. Jak oce-
nia Pan pozycję fi rmy na bardzo 
konkurencyjnym rynku chemii 
budowlanej w naszym kraju?

— Silna pozycja fi rmy to nie tylko 
strategia zarządzania, ale i zaangażo-
wanie całego jej zespołu. O sukcesie 
na rynku chemii budowlanej decydu-
je nie tylko wysoka jakość produk-
tów i usług. Niemniej ważne jest 
doświadczenie i rozpoznawalność 
marki. Firma KREISEL działa w Pol-
sce od ponad dwudziestu lat. Dzięki 
konsekwentnie realizowanej strategii, 
staliśmy się jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych marek w branży. 
Nasze produkty znaleźć można 
w całej Polsce. Jest to możliwe dzięki 

6-ciu zakładom oraz kopalni kruszyw 
EUROKRUSZ. Sukces zawdzięcza-
my także zaangażowaniu klientów 
w kształtowanie wzajemnych relacji 
oraz temu, że aktywnie wsłuchujemy 
się w ich sugestie. Staramy się na 
co dzień  z determinacją i zaangażo-
waniem budować pozytywne relacje 
oraz dbać  o satysfakcję klientów 
naszej fi rmy. Ich zadowolenie i zaufa-
nie  jawi się jako podstawowa miara 
jakości oferowanych produktów i  
dostrzegamy rezultaty tak jasnego 
przekazu

Jakie cele stawia kierowana 
przez Pana fi rma na najbliższe 
lata w aspekcie innowacyjności 
produktów, tworzenia warunków 
rozwoju dla pracowników i bu-
dowani dobrych relacji z kontra-
hentami?

— Dla właściwego funkcjonowania 
i dalszego rozwoju fi rmy ważna jest 
umiejętność dostosowania się do 
zmieniających się uwarunkowań 
społeczno-gospodarczych oraz 
duża innowacyjność w zakresie 
nowych technologii czemu służy 
współpraca z uczelniami technicz-
nymi w kraju (jak np. Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
czy Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu). KREISEL zatrudnia 
kilkadziesiąt osób pracujących 
w dziale technologicznym i labora-
toriach usytuowanych przy każdym 
z naszych zakładów, co skutkuje 
kilkunastoma nowymi produktami 
wdrażanymi w roku. Celem fi rmy 
Kreisel jest przede wszystkim 
terminowe zapewnienie naszym 
partnerom biznesowym wysokiej 
jakości wyrobów oraz fachowy 
serwis i opieka posprzedażowa.

Przed nami ważne wydarzenie, 
fi nał konkursu KREISEL Elewa-

cja Roku 2014, nad którym „Nasz 
Głos Poznański” objął patronat. 
Do kogo jest on adresowany i dla-
czego warto się tym konkursem 
zainteresować?

— Głównym założeniem konkursu 
jest chęć propagowania ciekawych 
rozwiązań architektonicznych 
w Polsce oraz wyróżnienie archi-
tektów, inwestorów i wykonawców 
za elewacje wykonane wyłącznie 
w technologii KREISEL. To bardzo 
ważna inicjatywa ciesząca się du-
żym zainteresowaniem i popular-
nością wśród naszych klientów. Na-
grody i wyróżnienia przyznawane 
są w sześciu kategoriach, tj. nowy 
budynek do 1000 m2, nowy budy-
nek powyżej 1000 m2, budynek po 
rekonstrukcji i adaptacji, budynek 
z wielkiej płyty po rekonstrukcji 
i adaptacji, budynek po renowacji, 
budynek z zastosowaniem innowa-
cyjnego projektu architektoniczne-
go. Różnorodność kategorii spra-
wia, że każdy z zainteresowanych 
znajdzie coś dla siebie. W Polsce 
mamy wielu zdolnych architektów 
i fachowców, którzy zasługują na 
uznanie. Naszym celem jest promo-
cja rodzimych fi rm. 

Stawiamy na jakość i wspieranie 
polskich fi rm
Rozmowa z dr. Szczepanem Gawłowskim, prezesem zarządu KREISEL Technika Budowlana 
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Silna pozycja fi rmy 
to nie tylko strategia 
zarządzania, ale 
i zaangażowanie 
całego jej zespołu 

rozmawiał
Sławomir Lechna
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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Kolejne miejsca dla przedszkolaków

Placówka przyjmie dzieci już 1 
września. Procedura naboru do 
wszystkich przedszkoli publicz-
nych na terenie gminy Tarnowo 
Podgórne rozpoczęła się 2 mar-
ca, a zakończy 31 marca. Uwaga: 
wnioski o przyjęcie do placów-
ki w Sadach przyjmować będzie 
przedszkole w Lusowie. 

– To druga fi rma prowadząca 
przedszkole publiczne w naszej 
gminie – mówi Tadeusz Czajka, 
wójt Tarnowa Podgórnego. – Po-
zytywne opinie rodziców na temat 

oferty przedszkola „Czarodziejski 
Zamek” w Przeźmierowie zachę-
cają nas do podjęcia współpracy 
z kolejnymi operatorami. Tym bar-
dziej, że na roku na rok przybywa 
najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy. 

Przedszkole w Sadach może 
przyjąć 125 dzieci, które w placów-
ce będą mogły przebywać w godzi-
nach 7–17. Więcej informacji moż-
na znaleźć na stronie internetowej: 
www.bajkowy-swiat.net.pl. 
ARz

W Sadach (gmina Tarnowo Podgórne) powstaje przedszkole publiczne „Bajkowy Świat”, które 
prowadzone będzie przez operatora prywatnego 

Od 1 marca w Urzędzie Gminy Ko-
morniki działa wdrożony na terenie 
całej Polski nowy informatyczny 
system rejestrów państwowych 
zasilany aplikacją Źródło, który 
w istotny sposób zmienia procedu-
ry załatwianych spraw w urzędzie 
stanu cywilnego, ewidencji ludności 
oraz dowodach osobistych. 

Źródło jest systemem służącym 
do przetwarzania danych znajdu-
jących się w Systemie Rejestrów 
Państwowych. Obsługuje rejestry 
PESEL, dowodów osobistych oraz 
akty stanu cywilnego. Połączenie 
rejestrów oznacza dostęp do ogól-
nopolskiej bazy danych, dzięki cze-

mu istnieje możliwość ściągnięcia 
np. aktów urodzenia z innych miejsc 
Polski. 

Od 1 marca nastąpiły zmia-
ny prawne umożliwiające złoże-
nie wniosku na dowód osobisty 
w jakimkolwiek urzędzie w Polsce, 

a także załatwienie spraw aktów 
stanu cywilnego w dowolnym USC. 
Dotychczas konieczne było udanie 
się do urzędu właściwego dla miej-
sca zamieszkania. 

Wniosek o wydanie dowodu oso-
bistego można złożyć drogą elek-
troniczną pod warunkiem posia-
dania podpisu elektronicznego lub 
profi lu zaufanego. Dowód osobisty 
zawiera imię i nazwisko, pesel, datę 
urodzenia, nazwisko rodowe i imio-
na rodziców. Brak w nim podpisu, 
koloru oczu, wzrostu i adresu. Do 
wyrobienia dowodu potrzebne jest 
jedno kolorowe zdjęcie (wykonane 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

dniem złożenia wniosku) przedsta-
wiające osobę w pozycji frontalnej, 
odwzorowujące wizerunek (do tej 
pory trzeba było dostarczyć dwie fo-
tografi e pokazujące lewy półprofi l). 
W przypadku konieczności noszenia 
okularów z ciemnymi szkłami należy 
przedstawić zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające, że jest to niezbędne. 

Ważność dokumentu dla osoby, 
która nie ukończyła 5 roku życia wy-
nosi 5 lat od daty wydania. Dowód 
osobisty wydany osobie, która ukoń-
czyła 5 lat jest ważny przez 10 lat. 
Nie ma obowiązku wymiany dowodu 
wydanego przed 1 marca 2015 roku.

Nie wydaje się bezpłatnych za-

świadczeń o zameldowaniu na po-
byt czasowy, a także zaświadczeń 
o wymeldowaniu z pobytu czasowego 
i stałego. Taki dokument wydawany 
jest jedynie na wniosek zainteresowa-
nej osoby za opłatą skarbową (17 zł).

Nowe przepisy umożliwia-
ją też zawarcie ślubu cywilnego 
poza urzędem (dodatkowa opłata 
1000 zł) oraz pozwalają na nadanie 
dzieciom obcych imion. 

System Źródło działa w Komornikach
W nowym dowodzie 
osobistym nie bę-
dzie podpisu, koloru 
oczu, wzrostu i ad-
resu

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

Firma Schur Flexible Poland Spółka z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy Schur, jednym z wiodących producentów 
opakowań giętkich w Polsce, oferujemy szeroki wybór laminatów, folii i woreczków z najwyższej jakości nadrukiem 
fl eksografi cznym do 10 kolorów. 
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

OPERATORA MASZYN PRODUKCYJNYCH
(istnieje możliwość przeszkolenia)
Bogucin k. Poznania

Zadania: • obsługa maszyn produkcyjnych • utrzymanie stanowiska pracy w zgodzie z obowiązującymi procedurami

Wymagania: • wykształcenie minimum zawodowe (preferowane mechaniczne lub podobne) • podstawowe kompetencje 
techniczne do obsługi nowoczesnych maszyn • gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym (praca od poniedziałku 
do niedzieli w pięciodniowym tygodniu pracy) • dyscyplina w przestrzeganiu obowiązujących procedur i standardów 
• podstawowa znajomość obsługi komputera • podstawowa umiejętność czytania rysunku technicznego • umiejętność pracy 
w zespole

Oferujemy: • pracę na pełen etat • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) i dobre warunki pracy • pracę w ambitnym 
zespole • możliwość rozwoju zawodowego i awansu wraz ze wzrostem kompetencji

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres:
Schur Flexible Poland Spółka z o.o., ul. Pilotów 12, 62-006 Bogucin lub e-mail: kka@schurfl exibles.com

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U nr 133 poz. 883)”.
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Towarzystwo im. Hipolita Cegiel-
skiego w Poznaniu zaprasza do Ko-
mitetu Budowy Pomnika Ignacego 
Jana Paderewskiego – wielkiego Po-
laka, patrioty, polityka, dyplomaty, 
pianisty i kompozytora.

To jeden z tych naszych Rodaków, 
którym Polska zawdzięcza swe od-
rodzenie w 1918 roku i którzy dobro 
ojczyzny przedłożyli nad osobiste 
szczęście i karierę.

Poznań, Wielkopolska i Polacy 
mają szansę upamiętnienia tej wspa-
niałej godnej naśladowania postaci 
poprzez pomnik, który w 2015 roku 
stanie w samym sercu Poznania, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Akade-
mii Muzycznej noszącej imię Ignace-
go Jana Paderewskiego. Jest to jedno-
cześnie miejsce na trasie triumfalnego 
przejazdu polityka przez centrum Po-
znania w czasie słynnej wizyty w grud-
niu 1918 roku, która dała początek 
Powstaniu Wielkopolskiemu.

Każdy z nas może przy-
czynić się do realizacji tego 
szczytnego zamierzenia, tak-
że poprzez wpłatę na rachu-
nek bankowy BZ WBK S.A. 
nr 57 1090 1447 0000 0001 
0702 1746. W tytule prze-
lewu należy wpisać słowo 
„pomnik” i dodać swoje 
imię, nazwisko i zawód.

Aktualnie dokonało wpłat ponad 
1263 osób fi zycznych oraz 137 fi rm 
i organizacji. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim dotych-
czasowym fundatorom i sponso-
rom.

W szczególności fundatorom 
głównym oraz fundatorom wiodą-
cym.

Więcej na stronie internetowej 
www.pomnik-paderewskiego.pl.

FUNDATORZY GŁÓWNI

FUNDATORZY WIODĄCY

Zostań fundatorem pomnika Ignacego Paderewskiego
TEKST SPONSOROWANY

Trwa XXIII edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland” 
pod patronatem „Naszego Głosu Po-
znańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą 
głosować na najlepszych usługodaw-
ców wykonujących usługi na terenie 
Polski i producentów z krajów Unii 
Europejskiej. Organizatorem kon-
kursu jest Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. W celu 

zgłoszenia najlepszej usługi lub pro-
duktu, należy wypełnić jeden z kupo-
nów, które będziemy zamieszczać na 
łamach „Naszego Głosu Poznańskie-
go” i wysyłać na adres: Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Garn-
carska 8, 61-817 Poznań. Kandyda-
tów można też zgłaszać za pomocą 
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi wiosną 2015 
roku. Wśród wysyłających kupony 
rozlosowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 

na » www.naszglospoznanski.pl

B. Komorowski 
w Poznaniu

Osobowość wybrana na urząd Pre-
zydenta RP powinna gwarantować 
stabilność państwa, a w stosunkach 
międzynarodowych należną pozycję 
Polski i chronienie jej interesów – to 
jedna z tez stanowiska Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego w sprawie 
wyboru Bronisława Komorowskie-
go na II kadencję prezydentury. 

Informację o stworzeniu ofi cjalne-
go pisma w tej kwestii, reprezentanci 
Towarzystwa im. Hipolita Cegiel-
skiego przekazali Prezydentowi RP 
6 marca, podczas zamkniętego spo-
tkania w hotelu „Bazar”. Z Bronisła-
wem Komorowskim rozmawiali: dr 
Marian Król, twórca THC, Edmund 
Dudziński, dyrektor biura zarzą-
du i członkowie zarządu: Sławomir 
Lechna, Dominik Górny, Filip Suś. 

Towarzystwo jako środowisko pozy-
tywistyczne i patriotyczne ma powin-
ność obserwować i reagować na ważne 
wydarzenia ogólnospołeczne, regio-
nalne lub dotyczące konkretnych ob-
szarów życia społecznego. W związku 
z tym jako organizacja ceniąca warto-
ści patriotyczne, pokazujące praktycz-
ny wymiar etosu pracy organicznej, 
z pełną odpowiedzialnością popiera 
wybór Bronisława Komorowskiego na 
drugą kadencję na urząd Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wcześniej Prezydent RP spotkał 
się z wszystkimi mieszkańcami Po-
znania, przed Ratuszem. Red

Członkowie Towarzystwa im. H. Cegielskiego spotkali się 
z Prezydentem RP
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Towarzystwo
wystosowało pismo 
do Prezydenta RP

Pamiątkowe zdjęcie na schodach poznańskiego Ratusza.

W „Bazarze” z Prezydentem RP rozmawiali m.in. dr Marian Król, twór-
ca THC (z lewej), Dominik Górny (drugi z prawej) i Sławomir Lechna.
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Piękne Wielkopolanki

Publiczność zobaczyła 113 kan-
dydatek pretendujących do fi nału 
tego prestiżowego konkursu. Im-
prezę poprowadziła Olga Kalic-
ka – gwiazda serialu Rodzinka.
pl oraz fi lmu Wkręceni 2. W jury 
zasiedli m.in. DJ Adamus (jeden 
z najpopularniejszych DJ’i w Pol-
sce, juror programu Twoja Twarz 
Brzmi Znajomo), Jacek Samojło-
wicz (producent fi lmowy, m.in. Psy 

2, Kac Wawa), Justyna Pawlicka 
(fi nalistka programu Top Model 
Zostań Modelką i projektantka fu-
ter), Ola Ciupa (najpopularniejsza 
i najpiękniejsza Słowianka Euro-
py) i Sławomir Stopczyk (przewod-
niczący jury, juror konkursów Miss 
Polski, Miss Supranational oraz 
producent fi lmowy).

Wybrało 40 fi nalistek, które 25 
kwietnia podczas uroczystej gali 

fi nałowej w Sali Ziemi na terenie 
Międzynarodowych Targów Po-
znańskich powalczą o koronę oraz 
awans do ogólnopolskiego etapu 
konkursu Miss Polski! Z tego co 
organizatorzy mogą już zdradzić, to 
fakt że na scenie pojawią się gwiaz-
dy muzyczne sceny polskiej znane 
z radiowych list przebojów! Są też 
szykowane dodatkowe atrakcje dla 
wszystkich gości! Red

W klubie PACHA odbył się półfi nał konkursu Miss Polski 
Wielkopolski i Miss Nastolatek Wielkopolski 2015, nad 
którym patronat medialny sprawuje „Nasz Głos Poznański”

Miss Polski Wielkopolski Pacha Poznań 2015 została 22-letnia Paulina 
Mikołajczak z Lubonia.
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Owacje w Teatrze Muzycznym
W poznańskim Teatrze Mu-
zycznym, któremu patronuje 
Nasz Głos Poznański, odbyła się 
kolejna premiera. Tym razem to 
musical „Nie ma jak lata 20., lata 
30.”. Spektakl został przyjęty 
z entuzjazmem. Po owacjach dy-
rektor Przemysław Kieliszewski, 
zaprosił gości na małe „co nie co”. 
Nie zabrało wśród nich Wiesława 
Biernackiego, prezesa zarządu 
Beiersdorf Manufacturing Po-
znań, mecenasa musicalu, który 
odpowiednim gestem pokazał 
nam, że spektakl bardzo mu się 
podobał. Lech

Kolacja 
z premier

Celebrity 
Splash!
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W centrum kongresowym MTP 
odbył się Kongres XXV-lecia 
Samorządu Terytorialnego, 
w którym uczestniczyło ponad 
1200 samorządowców. Wśród 
gości byli Prezydent RP Bronisław 
Komorowski, prof. Jerzy Buzek, 
premier Ewa Kopacz. Pierwszego 
dnia premier i prezydent Pozna-
nia Jacek Jaśkowiak zasiedli przy 
jednym stole na uroczystej kolacji. 
Red 

W sobotę wieczorem mogliśmy 
zobaczyć pierwszy odcinek nowe-
go show Polsatu Celebrity Splash! 
Wygrał go Adam Kraśko, znany z 
programu „Rolnik szuka żony”. Do 
wody skoki oddali też: Przemysław 
Saleta, Ola Ciupa, Andrzej Młynar-
czyk, Ilona Felicjańska, Dariusz 
Kuźniak. Z programu odpadli 
Felicjańska, Saleta i Młynarczyk. 
W drugim odcinku wystąpi m. 
in. mieszkający w Poznaniu Piotr 
Świerczewski, były piłkarz Kolejo-
rza i reprezentacji Polski. W jury 
zasiadła Otylia Jędrzejczak, Tomasz 
Zimoch i Danuta Stenka. Red

W kalejdoskopie
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Pierwszy spacer w ósemkę
Izabella Łukomska-Pyżalska, 
prezes piłkarskiej sekcji Warty 
Poznań, urodziła niedawno szóste 
dziecko. Jest teraz mamą trzech 
dziewczynek i trzech chłopców. 
Na naszym zdjęciu rodzina 
Pyżalskich na pierwszym spacerze 
w ósemkę. Red
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Jerzyk dzisiaj nie pije 
„Jerzyk dzisiaj nie pije” to najnowszy 
program Kabaretu Moralnego Niepo-
koju, w skład którego wchodzi znana 
m. in. z serialu „Złotopolscy” czy 
„Przyjaciółki” Magdalena Stużyńska. 

Spektakl (ofi cjalna premiera odby-
ła się w listopadzie 2014 roku) jest ty-
powym dla warszawskiej grupy zbio-
rem skeczy i piosenek, które tworzą 
panoramę współczesnej Polski i Pola-
ków. Wśród nich znajdują się niewąt-
pliwe hity jak „Palenie” – rozmowa 
dwóch właścicieli psów, która obiera 
nieoczekiwany obrót, „Odrabianie 
lekcji” – coś co przeżył każdy z nas 
jako dziecko lub rodzic oraz tytułowy 
„Jerzyk dzisiaj nie pije” – czyli co ro-
bić gdy na imieninach żona zabrania 
mężowi napić się z kumplami. 

Bywa inteligentnie, bez przerwy za 
to jest śmiesznie. Co więcej, spektakl 
jest na tyle kulturalny (jedno nieładne 
słowo na prawie dwie godziny progra-
mu), że można przyjść z dziećmi. 

Warto zobaczyć najnowszy spek-
takl Kabaretu Moralnego Niepoko-
ju z jeszcze jednego powodu – jego 
twórcy nie będą w przyszłości… ani 
młodsi, ani chudsi niż teraz.

Spektakl „Jerzyk dzisiaj nie pije” 
będzie można zobaczyć 16 kwiet-

nia o godz. 20.30 w Luboniu, w hali 
LOSiR. Bilety do nabycia: na www.
biletynakabarety.pl, www.kupbilecik.
pl, w hala LOSiR, przy ul. Kołłataja 2 
w godz. 8–22 – tel. 506 102046 I u or-
ganizatora: www.polskie-kabarety.pl, 
www.agencjabrussa.pl, tel./fax. 61 
424 28 24, tel. kom. 601 79 14 74. JB

Kabaret Moralnego Niepokoju wystąpi w Luboniu
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Już 19 kwietnia w sali GOSiR w Ko-
mornikach można będzie zobaczyć 
program popularnego „Kabare-
tu Skeczów Męczących” „L!VE”. 
Bilety w cenie 60 zł dostępne są 
w siedzibie GOSiR Komorniki, tel. 
61 810 79 47, 505 792 837 oraz na 
www.bilety24.pl, www.biletynaka-
barety.pl, www.kupbilecik.pl.

Program L!VE to niesamowita 
okazja obejrzenia na żywo skeczów 
kabaretu, które błyskawicznie pod-
biły serca telewidzów i internautów, 
jak również premierowych, a wręcz 
przedpremierowych numerów. Wła-
śnie „na żywo” ujawnia się najwięk-
szy talent KSM, niesamowity wręcz 
kontakt z publicznością, oraz natu-
ralna i niepohamowana skłonność 
do improwizacji

Kabaret Skeczów Męczących 
z roku na rok podnosi sobie po-
przeczkę, przygotowując coraz 
bardziej dojrzałe programy. Robi to 
już od 10 lat, a o tym, że z powodze-
niem świadczy fakt, iż emitowane 
w styczniu 10-lecie KSM obejrzało 
w telewizji Polsat ponad 4 miliony 
widzów. KSM podbił serca Polaków 
charakterystycznymi postaciami, 
skeczami zaangażowanymi społecz-
nie i politycznie, luzem scenicznym 
i umiejętnością rozbawienia każdej 
publiczności. Poza największymi 
festiwalami kabaretowymi pokazu-
ją się szerokiej publiczności współ-
prowadząc z sukcesami wydarzenia 
muzyczne: Sabat Czarownic 2013, 
Top Trendy 2014; jak i kabaretowe: 
Polska Noc Kabaretowa 2013. Red

V.A. Gallery Poland, nad którą pa-
tronat sprawuje „Nasz Głos Po-
znański”, zaprasza – w ramach 
salonu kulturalnego „Mariaż sztuki 
z biznesem” – na wystawę „Heavy 
Metal” – czarno-biały obiektyw 
i kobieca natura skonfrontowana 
z industrialną scenerią, czyli foto-
grafi e autorstwa znanego i cenio-
nego artysty fotografi ka – Tomka 
Tomkowiaka. Spotkanie z jego foto-
grafi ą to seans estetycznych doznań 
w oprawie z erotyki na najwyższym 
artystycznym poziomie.

„Heavy Metal” to cykl niepu-
blikowanych dotąd zdjęć, nagra-
dzanych w międzynarodowych 
konkursach i zaprezentowanych 
w jednym miejscu – V.A. Gallery 
Poland. Atrakcją wystawy będzie 
prezentacja sofy GRAZIA projektu 
światowej sławy designera Ryszar-
da Mańczaka. Wydarzenia te otwie-
rają sezon artystyczny i kolejny rok 
spotkań ze znakomitą polską sztuką 
współczesną. 

Wernisaż odbędzie się 12 marca 
o godzinie 18, w sali Multiroom, 
Metalmex, ul. Wierzbowa 162, 
w Wysogotowie. Komisarzem wy-
stawy jest Violetta Kowalczyk.

Ekspozycję, która potrwa do 23 
marca można oglądać od ponie-
działku do piątku w godzinach: 
8-17, a w soboty od 8 do 13. 

Solista Teatru Muzycznego w Po-
znaniu Maciej Ogórkiewicz, zwią-
zany z nim od 2002 roku, obcho-
dzi w tym roku 20-lecie pracy 
artystycznej. W spektaklach Maciej 
Ogórkiewicz wykonuje większość 
pierwszoplanowych partii baryto-
nowych. W dorobku ma role zarów-
no w repertuarze klasycznym, takie 
jak: Daniło, Briouche w „Wesołej 
wdówce”, Gustav w „Krainie uśmie-
chu”, Kajetan, Homonay w „Cygań-
skiej miłości”, Orfeusz w „Orfeuszu 
w piekle”, a także w repertuarze 
musicalowym, gdzie można go po-
dziwiać jako Sancho Pansę w „Czło-
wieku z La Manchy”, Freda Eyns-
forda-Hilla w „My Fair Lady” oraz 
Kornela Hackl w „Hello, Dolly!”. 
Świetnie radzi sobie także w reper-
tuarze dla dzieci, takich jak „Królo-

wa śniegu” i „O dzielnym Albercie, 
czyli Myszki i Wojna”.

Do dzisiaj niezastąpiony pozo-
staje w musicalu „Phantom – Upiór 
w Operze”. Przy okazji czwartkowe-
go spektaklu, 12 marca o godzinie 
19, Teatr Muzyczny będzie święto-
wać jubileusz artysty! 

Macieja Ogórkiewicza będzie 
można zobaczyć także w marcu 
w spektaklu „Człowiek z La Man-
chy” (19–20.03., godz. 19) oraz 
w nowym spektaklu „Nie ma jak 
lata 20., lata 30.”, który ze względu 
na duże zainteresowanie publicz-
ności zagrany zostanie dodatkowo 
także w pierwszy dzień wiosny 21 
marca!!!

Patronem medialnym Teatru Mu-
zycznego jest „Nasz Głos Poznań-
ski”. Sławomir Lechna

Skecze męczące 
w Komornikach

Mariaż sztuki 
z biznesem

Piękny jubileusz solisty 
Teatru Muzycznego

• Dla naszych Czytelników 
mamy podwójne zaprosze-
nie. Jak je zdobyć? Szczegóły 
znajdziecie na www.naszglospo-
znanski.pl . 

Mamy zaproszenie

• „Phantom – Upiór w Operze”
12.03. godz. 19 (jubileusz 20-le-
cia pracy artystycznej Macieja 
Ogórkiewicza), 13.03. godz. 19, 
14.03. godz. 18. Bilety w cenie 
30–80 zł do nabycia w kasie te-
atru, on-line na www.bilety24.pl 
i www.teatr-muzyczny.poznan.pl.
• „Człowiek z La Manchy”
19-20.03. godz. 19. Bilety w ce-
nie 30-80 zł do nabycia w kasie, 
on-line na www.bilety24.pl 
i www.teatr-muzyczny.poznan.pl.
• „Nie ma jak lata 20., lata 30.”
6.03. godz. 19, 7.03. godz. 18, 
8.03. godz. 16 i 19, 21.03. godz. 
18 (dodatkowy spektakl), 10.04. 
godz. 19, 11–12.04. godz. 18, 
5.06. godz. 19, 6.06. godz. 
18. Bilety w cenie 30–90 zł do 
nabycia w kasie teatru, on-line 
na www.bilety24.pl i www.teatr-
muzyczny.poznan.pl. 

Najbliższe wydarzenia

• Dla naszych Czytelników 
tradycyjnie będziemy mieli 
bilety do Teatru Muzyczne-
go. Tym razem dwa podwójne 
zaproszenia na „Człowieka z La 
Manchy” na 19 marca na godz. 
19. Jak je zdobyć? Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl .

Wygraj bilety 

Maciej Ogórkiewicz niezastąpiony pozostaje w musicalu „Phantom – 
Upiór w Operze”.

Beata 
Święcicka
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Garou – tego nazwiska nie trzeba 
nikomu przedstawiać! Rewelacyjny 
kanadyjski piosenkarz i multiin-
strumentalista 22 marca zaśpiewa 
w poznańskiej Arenie. Dla naszych 
Czytelników mamy bilety! 

Jego mocny i pełen emocji głos 
znany jest z musicalu Notre Dame 
de Paris, gdzie wcielił się w postać 
szpetnego dzwonnika oraz ze słyn-
nego duetu z Celine Dion, którego 
efekty można podziwiać na jego 
debiutanckim krążku z 2000 roku. 
Jego płyty zarówno francusko, jak 
i angielskojęzyczne zdobywają sta-
tusy złotych, platynowych oraz dia-
mentowych. Ostatni koncert Garou 
w Polsce zgromadził prawdziwe tłu-
my jego wiernych fanów. 

W marcu 2015 roku Garou po-

wraca do Polski! Piosenkarz odwie-
dzi aż sześć miast, w tym Poznań, 
dając występy, które na długi czas 
zapadną w pamięć publiczności. 
Garou zaprezentuje swoje najwięk-
sze hity, takie jak „Gitan”, „Seul”, 
„Revien”, a także piosenki ze swojej 
najnowszej płyty!

Koncert w Poznaniu odbędzie się 
22 marca o godz. 18 w poznańskiej 
Arenie. Lech

Fani jazzu, których w gminie Tar-
nowo Podgórne przybywa, mieli 
w ostatnim czasie okazję posłuchać 
zarówno adeptów tej muzyki (Glo-
bal Schwung Quintet, Kwartet Fili-
pa Chojnackiego), jak i najlepszych 
polskich jazzmanów (Wojciech Ka-
rolak Quartet, Eljazz Quintet, Ma-
ciej Strzelczyk Trio, Maciej Sikała 
Trio, Retro Jazz Quartet i wielu in-
nych). Tym razem na Jazzowej Sce-
nie Sezamu 27 marca wystąpi ame-
rykański gitarzysta Ed Cherry wraz 
ze swoją polską sekcją rytmiczną.

Ed Cherry urodził się w New 
Haven, lecz większość życia arty-
stycznego związana jest z Nowym 
Jorkiem. Współpracował z takimi 
muzykami, jak Paquito D’Rivera, 
Jon Faddis, John Patton Hamiet 
Bluiett, Henry Threadgill, czy Paula 
West. Najbardziej znany jest jednak 
z kilkunastoletniej współpracy z le-

gendarnym trębaczem Dizzym Gil-
lespie. Artysta wydał także płyty so-
lowe: „First take”, „A Second Look” 
i „The Spirits Speak”. Uczył gry na 
gitarze w Essex Community College 
I Henry Street Settlement w Nowym 
Jorku. Amerykaninowi towarzyszyć 
będą czołowi polscy jazzmani. 

Bilety na koncert w cenie 20 zł 
można kupować w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (w godz. 
15–20), siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9–15) oraz w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo (w godz. 9–12 
i 17–20). Sprzedaż online prowadzi 
serwis Biletomat.pl. Polecam! Wię-
cej na www.naszglospoznanski.pl .

Uwaga gitarzyści! Szykuje się do-
skonała okazja by podszkolić swoje 
umiejętności, a zarazem miło spę-
dzić czas. W sobotę, 11 kwietnia 
w Centrum Kultury Przeźmierowo 
odbędą się warsztaty gitarowe „You 
Can Play”. Poprowadzi je świetny 
gitarzysta, Witold Żuromski.

Wśród muzyków, z którymi na-
grywał i występował są m. in. Ma-
rek Raduli, Tomasz Łosowski, Zbi-
gniew Lewandowski, Piotr Kałużny, 
Jacek Królik, Wojtek Pilichowski, 
Zbigniew Wrombel, Wiesław 
Prządka, Andrzej Rybiński, Irena 
Jarocka, Halina Frąckowiak, Kasia 
Rościńska i wielu, wielu innych. 

Udział w warsztatach, które od-
będą się 11 kwietnia w godz. 11–14 
i 15–17 jest płatny, a koszt zajęć to 
40 zł (płatne w dniu warsztatów). 
Zapisy przyjmuje i szczegółowych 
informacji udziela Witold Żurom-
ski pod nr tel. 608 032 639. Zapisać 
się można także w Centrum Kultury 
Przeźmierowo, tel. 61 222 29 16. 
Jarek Krawczyk 

„Weekend z R.” warszawskiego 
Och-Teatru, mistrzowską komedię 
charakterów i sytuacji w gwiazdor-
skiej obsadzie, będzie można zo-
baczyć 27 kwietnia o godz. 17.30 
i 20.30 w Teatrze Wielkim w Po-
znaniu. Reżyserem spektaklu jest 
Krystyna Janda, a obsadę tworzą: 
Krystyna Janda, Katarzyna Gniew-
kowska / Aleksandra Justa, Piotr 
Borowski, Lech Łotocki / Cezary 
Żak, Piotr Machalica, Jacek Ponie-
działek / Rafał Mohr. Więcej na na-
szym portalu www.naszglospoznan-
ski.pl. Red

W Poznaniu 
zaśpiewa Garou 

Ed Cherry Trio

Warsztaty 
gitarowe

Weekend z R.

• Dla naszych Czytelników 
mamy jedno zaproszenie na 
godzinę 17. 30. Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl 

Zdobądź zaproszenie

• Dla naszych Czytelników 
mamy jeszcze ostatnie z trzech 
podwójnych zaproszeń. Jak 
je zdobyć? Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl . 

Mamy bilety

ZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMIZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMI  
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Na tym spektaklu widownia pokła-
da się ze szczerego i niepohamo-
wanego śmiechu! Jeśli ktoś nie wi-
dział Jedynki, może bez przeszkód 
przyjść na Dwójkę i odwrotnie. 
Będzie tak samo dobrze się bawił! 
Spektakl będzie można obejrzeć 
w poznańskim Teatrze Wielkim 30 
marca o godz. 17.30 i 20.30. Dla na-
szych Czytelników mamy podwójne 
zaproszenie.

Autor: Ray Cooney. Reżyseria: 
Krystyna Janda. Obsada: Maria 
Seweryn, Monika Fronczek/Małgo-
rzata Klara, Rafał Rutkowski, Artur 
Barciś, Jerzy Łapiński/Stanisław 
Brudny, Olga Sarzyńska/Justyna 
Schneider, Bartłomiej Firlet/Adam 
Serowaniec.

Bilety do kupienia: u organiza-
tora GRUV ART, ul. Tańskiego 6 
w Poznaniu, rezerwacja@gruv-art.
com.pl lub tel. 61 8471115. W re-
zerwacji prosimy podać: imię i na-
zwisko, godzinę, liczbę biletów oraz 
cenę w kasie Teatru Wielkiego tel. 
61 6590231 oraz na www.bilety24.
pl i www.ebilet.pl. Red

Mayday 2 w Teatrze Wielkim
Mayday 2 to brawurowa komedia omyłek, pełna akcji i humoru Och-Teatru z Warszawy
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• Dla Czytelników mamy jedno 
podwójne zaproszenie na ten 
spektakl, na godz. 17.30. Jak 
je zdobyć? Odpowiedź na www.
naszglospoznanski.pl 

Mamy zaproszenie

KONKURS

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Kórniczanin najlepszy

Organizatorem Wielkopolska Cup 
– pierwszego z czterech turniejów 
Pucharu Polski juniorów i kadetów 
– był Polski Związek Taekwondo 
Olimpijskiego i Wielkopolski Zwią-
zek Taekwondo w Poznaniu. Go-
spodarzami zmagań był Uczniow-
ski Klub Sportowy „TKD-Kórnik”. 
Funkcję dyrektora zawodów pełnił 
Grzegorz Giełdon, członek zarzą-
du Polskiego Związku Taekwondo 
Olimpijskiego d.s. organizacji za-
wodów. Sędzią głównym był To-
masz Poniewierski. 

Wśród widzów imprezy znaleźli 
się m.in. senator Jan Filip Libicki, 
wicemarszałek Województwa Ma-
rzena Wodzińska, wiceburmistrz 
Kórnika Antoni Kalisz, przewod-
niczący Komisji Kultury Fizycznej 
i Turystyki Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Maciej Wituski, 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kórniku Irena Kaczmarek oraz 
prezes Wielkopolskiego Związ-

ku Taekwondo Fryderyk Wróbel.
Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego zdobył AZS OŚ 
Poznań.

Drugie miejsce zajął Start Olsz-
tyn, a trzecie MUKS Białe Tygrysy 
Jarocin. Bardzo dobra ósma lokata 
przypadła UKS TKD Kórnik. Naj-

lepszym juniorem został kórnicza-
nin Mateusz Nowak. Zawodnicy 
UKS TKD KÓRNIK zdobyli nastę-
pujące miejsca: Mateusz Nowak 
junior – 59kg – 1 miejsce, Jakub 
Posadzy junior – 63kg – 1 m, Dawid 
Smajdor kadet – 37kg – 2 m, Bar-
tosz Karaśkiewicz kadet – 61kg – 3 

m, Łukasz Nowak kadet – 41kg – 1 
walka wygrana, Celestyna Siejak 
kadetka -41 kg – 1 walka wygrana, 
Michał Sobkowiak kadet – 41kg – 
udział. 

Patronat prasowy nad zawodami 
sprawował „Nasz Głos Poznański”. 
opr. ŁG

Ponad 360 zawodników z 51 klubów z Polski oraz dwóch klubów zagranicznych 
(z Czech i Niemiec) uczestniczyło w zawodach Pucharu Polski kadetów i juniorów 
w taekwondo olimpijskim, które odbyły się 27 i 28 lutego w kórnickiej „Oazie”

 NASZ PATRONAT

Zawodnicy sekcji kolarskiej UKS 
Jedynka Limaro Kórnik, wrócili 
z niezwykle udanego zgrupowania 
w Lloret de Mar. Podczas dwuty-
godniowego pobytu w Hiszpanii, 
młodym kolarzom poza świetnymi 
warunkami do treningów, towarzy-
szyło sporo niezwykłych atrakcji 
i wrażeń. Podczas zgrupowania 
najstarsi kolarze przejechali nawet 
ponad 1300 km malowniczymi tra-
sami Costa Brava. Zdaniem trenera 
Taciaka wszyscy zawodnicy zrobili 
spore postępy, a po sprawdzianie 
na czas, który jest organizowany co 
roku na tej samej trasie, pod górę st 
Grau, gdzie przewyższenie wynosi 

prawie 500 m npm, okazało się, że 
każdy z zawodników zdecydowanie 
poprawił swój wynik z poprzed-
niego roku. Najwięcej, bo o ponad 
minutę szybciej, pojechała Nikol 
Płosaj, która okazała się najlepsza 
wśród dziewcząt, a o kilka sekund 
wyprzedziła Alicję Ratajczak. Naj-
szybszy pod górę był Mateusz Le-
wandowski, wyprzedzając o 1 sek. 
Adama Radzickiego. 

Podczas jednego z dwóch dni wol-
nych od treningu, zawodnicy wybrali 
się na wycieczkę na tor wyścigowy 
do Barcelony, gdzie swoje bolidy te-
stowali kierowcy Formuły 1, m.in. 
Lewis Hamillton, Kimi Raikkonen, 

Felipe Massa, Fernando Alonso 
i Carlos Sainz. Tego samego dnia po 
południu wszyscy udali się za Barce-
lonę i zaliczyli jeszcze wjazd kolejką 
na najwyższe wzgórze w Katalonii 
Montserrat, gdzie mieści się drugi 
co wielkości w Hiszpanii ośrodek 
pielgrzymkowy – klasztor benedyk-
tyński. Znany jest on z kultu fi gury 
Matki Boskiej oraz malowniczych 
widoków. Innego dnia część grupy 
zwiedzała dodatkowo średniowiecz-
ne miasteczko Pals oraz niezwykle 
malowniczą Gironę. Na koniec dzień 
przed wyjazdem cała ekipa pojechała 
do Tossa de Mar, gdzie trafi ła na pa-
radę karnawału. Paweł Marciniak

Kolarze Limaro wrócili 
z Hiszpanii
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Jak co roku w ostatnią niedzielę 
maja (31.05.2015) odbędzie się 
bieg o koronę księżnej Dąbrówki or-
ganizowany przez GOSiR Dopiewo 
pod patronatem „Naszego Głosu 
Poznańskiego”. W tym roku będą 
pierwsi zawodnicy i zawodniczki, 
którzy będą mogli złożyć koronę 
z minimum pięciu medali. 

Dodatkowo zostaną oni nagro-
dzeni przez księżną w wyjątkowy 
sposób: „…okazało się, że w lesie 
palędzko-zakrzewskim znalezio-
no skarb, którym księżna, chętnie 
podzieli się z zawodnikami, którzy 
ukończyli bieg lub marsz nordic 
walking po raz piąty”. 

Zapisy trwają, zapraszamy do re-
jestracji i dokonywania wpłat. Szcze-
góły na www.koronadabrowki.pl . 

Rejestracja zawodników do biegu 
i marszu nordic walking przez stro-
nę internetową, rejestracji dzieci na 
miejscu w dniu zawodów. Red 

Skarb 
w Dąbrówce
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Księżna Dąbrówka z trofeum – 
koroną z pięciu medali.

 NASZ PATRONAT
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Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!  691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń w Poznaniu: 

 ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916  os. Sobieskiego paw. 52,
tel. 61 823 57 81, w Buku:  ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.:  Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, 
tel. 61 8164 376, 602 150 364.

W W W . N A S Z G L O S P O Z N A N S K I . P L

Nasz Głos Poznański jest nowoczesną 
gazetą miejsko-gminną 

Dystrybuowany jest 
w 300 stałych punktach
(Poznań i 19 okolicznych gmin)

m.in. markety (m.in. „Piotr i Paweł”, Stary 
Browar, Galeria Malta, CH Plaza), urzędy, 
sklepy ogólnospożywcze i inne, banki, obiekty 
rekreacji – centra tenisowe, pływalnie, 
siłownie, SPA – hotele, restauracje, salony 
samochodowe, hurtownie, a także 
bezpośrednio (na ulicy z ręki).  

NAKŁAD: 20 000 EGZ.

SZUKAJ NAS W MARKETACH 

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

Nasz Głos Poznański to największy

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

PROMOCJA/REKLAMA

Stęszewski bieg

Nocne turnieje

Rozpoczęły się zapisy do V edycji 
Stęszewskiego Biegu Przełajowe-
go organizowanego przez gminę 
Stęszew pod patronatem „Nasze-
go Głosu Poznańskiego”. Wzorem 
ubiegłych lat trasa poprowadzi przez 
teren Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego. Start oraz meta jest usytu-
owana na plaży nad jeziorem Lipno. 

Zawodnicy pokonają 10-cio ki-
lometrowy dystans, zahaczając 
o Trzebaw, Łódź oraz oczywiście 
Stęszew. 

Na dekoracje najlepszych zawod-

ników oraz piknik rodzinny zapra-
szamy wszystkich zainteresowa-
nych na stadion KS Lipno. Początek 
około 14.

Sobota, 20 czerwca 2015 już od 
rana będzie nastawiona na biega-
czy. Od godz. 9 zapraszamy naj-
młodszych do uczestnictwa w cyklu 
kilku biegów OXYTOP Dziecięce 
Przełaje, natomiast o 12 wystartuje 
bieg główny.

Po szczegóły dot. biegu oraz aktu-
alne informację zapraszamy na www.
bieg.steszew.pl oraz na https://www.
facebook.com/SteszewskiBiegPrze-
lajowy. Tomasz Makowski 

Klub Uczelniany Akademickiego 
Związku Sportowego przy Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Poznaniu 
po raz kolejny wychodzi ze sportową 
inicjatywą. Jedyne takie wydarzenia 
na skalę Wielkopolski – Nocne Tur-
nieje Siatkówki, Koszykówki i Futsa-
lu. W turniejach tych studenci walczą 
o tytuł mistrza od godziny 23.00 przez 
całą noc. Ta świetna sportowa zabawa 
cieszy się ogromną popularnością 
wśród studentów. Nocny Turniej Siat-
kówki odbędzie się 20 marca, tydzień 

później natomiast (27.03) odbędzie 
się wersja koszykarska turnieju. Pa-
tronat nad turniejami objął „Nasz 
Głos Poznański”.

Zapraszamy wszystkich, którzy 
są nocnymi markami i chętnie poki-
bicują studentom UEP.

30 marca w MK Bowling będzie 
studencka impreza podsumowująca 
wszystkie trzy turnieje. W trakcie 
odbędzie się dekoracja zwycięzców, 
wręczenie medali oraz pubquiz i za-
bawa do rana. Zapraszamy również 
do tej nocnej rozrywki w imieniu KU 
AZS UEP. Aleksandra Czyżo
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Start oraz meta jest usytuowana na plaży nad jeziorem Lipno 

Podopieczni Tomasza Bekasa rundę 
jesienną zakończyli na trzecim miej-
scu, a do lidera z Kleczewa tracą za-
ledwie trzy punkty. Przygotowania 
do piłkarskiej wiosny rozpoczęli już 
w połowie stycznia i rozegrali w su-
mie 12 sparingów, a wśród rywali 
były m.in. takie zespoły jak: Zagłę-
bie Lubin, Dolcan Ząbki czy rezer-
wy Legii Warszawa. 

– Bilans jest interesujący i cieszy, 
ale dla mnie najważniejsza była po-
stawa zespołu na boisku. Staraliśmy 
się wyeliminować błędy, przez które 
remisowaliśmy ważne dla nas spo-
tkania – mówi trener Bekas. 

Ostatni sparing Warta Poznań 

rozegrała w miniony weekend 
z KS Cuiavia Inowrocław, a spo-
tkanie zakończyło się remisem 1:1. 
Bramką dla poznaniaków zdobył 
Michał Ciarkowski, który w zimo-
wej przerwie był testowany przez 
Flotę Świnoujście. Trenera Bekasa 
cieszy również stabilizacja fi nan-
sowa w klubie, którą gwarantuje 
główny sponsor developer Family 
House i pozostanie w Ciarkowskie-

go oraz Artura Marciniaka i Ala-
ina Ngamayamy. Zieloni pierwszy 
mecz o stawkę rozegrają 14 marca 
na wyjeździe z Wartą Międzychód 
w ćwierćfi nale Pucharu Polski na 
szczeblu okręgu. Natomiast mecz 
19. kolejki III ligi z Sokołem Kle-
czew na wyjeździe odbędzie się ty-
dzień później. 28 marca, o godz. 14 

Warta podejmować będzie Tarno-
vię Tarnowo Podgórne.

Warta gotowa do wiosny
Siedem zwycięstw, trzy remisy i tylko dwie porażki z zespołami z wyższych lig – to bilans gier kontrolnych 
Warty Poznań przed startem rundy wiosennej grupy kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej III ligi

Tomasz Bekas
trener Warty
— Chcemy w run-
dzie wiosennej 
zdobywać jak 
najwięcej bramek, 

gdyż w ten sposób możemy 
ściągnąć kibiców na trybuny. 
Zespół będzie walczył o zwycię-
stwo w każdym meczu i mam 
nadzieję, że festiwal bramek 
rozpoczniemy wygrywając mecz 
z liderem z Kleczewa. 

Powiedzieli po meczu

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Warta chce zdoby-
wać jak najwięcej 
bramek

O Warcie Poznań piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl
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Lech Poznań po zwycięstwie nad 
Zniczem Pruszków 5:1 w ćwierćfi -
nale Pucharu Polski podejmował na 
Inea Stadionie rewelację rundy wio-
sennej Jagiellonię Białystok. Począ-
tek meczu był bardzo zacięty, a piłka-
rze wręcz brutalnie walczyli o każdą 
piłkę. Na efekty takiej gry nie trzeba 
było długo. W 20. minucie Gergo 
Lovrencsics po zderzeniu z Karo-
lem Mackiewiczem z podejrzeniem 
wstrząsu mózgu opuszczał murawę 
na noszach i został zabrany do szpi-
tala. Sędzia Tomasz Musiał do końca 
meczu pokazał pięć żółtych kartek 
i wielokrotnie przerywał grę.

Natomiast poznańscy kibice na 
dobrą okazję do zdobycia gola mu-
sieli czekać do 30. minuty. Krzysz-
tofa Barana zatrudnił Zaur Sadajew 
po podaniu Kaspra Hamalainena. 
Czeczen znalazł się w sytuacji sam 
na sam, ale bramkarz gości zdołał 
wybić futbolówkę na rzut rożny. Od 
tamtej sytuacji podopieczni Macieja 
Skorży zamknęli zawodników gości 

na ich własnej połowie, ale do prze-
rwy był bezbramkowy remis.

Po zmianie stron wciąż prze-
ważał Lech, ale Jagiellonia zaczę-
ła stwarzać większe zagrożenie. 
W 63. minucie Kolejorza od utraty 
bramki uchronił Maciej Gostomski, 

a z główki uderzał Maciej Gajos. 
Niestety, im bliżej było do końca 
spotkania, tym Lech grał coraz 
bardziej nieporadnie, a jego gra nie 
mogła się podobać kibicom. Jednak 
w 86. minucie piłkę do Barry’ego 
Douglasa podał Szymon Pawłow-

ski. Szkot uderzył po długim słupku 
z dwudziestego metra i Baran mu-
siał wyciągnąć piłkę z siatki. Chwilę 
potem w sytuacji sam na sam znalazł 
się Dawid Kownacki, ale tym razem 
bramkarz gości był górą. Wynik 
spotkania na 2:0 pewnym uderze-
niem z rzutu karnego w 89. minucie 
ustalił Tomasz Kędziora i Lech zo-
stał nowym wiceliderem ekstraklasy. 

W sobotę (14.03) podopiecz-
nych Macieja Skorży czeka mecz 
na wyjeździe z Zawiszą Bydgoszcz, 
a następnie rewanż ze Zniczem 
Pruszków w PP (18.03). Piłkarski 
maraton zakończy się w niedzielę, 
22 marca spotkaniem z Legią War-
szawa, na które sprzedano już pra-
wie 20 tys. biletów. Klub spodziewa 
się kompletu widzów na trybunach.

Kolejorz wiceliderem 
Lech Poznań wygrał z Jagiellonią Białystok 2:0 i został nowym wiceliderem ekstraklasy. Pojedynek do 
końca trzymał w napięciu, a bramki dla poznaniaków zdobyli Barry Douglas i Tomasz Kędziora. – Właśnie 
po takich meczach zwycięstwo smakuje najlepiej – mówił po spotkaniu trener Kolejorza Maciej Skorża
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Zaur Sadajew miał w meczu z Jagiellonią wyborną sytuację, ale bram-
karz gości spisał się znakomicie. 

Karol 
Jaroni 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Maciej Skorża
trener Lecha Poznań
— Właśnie po takich meczach 
zwycięstwo smakuje najlepiej 
i jeżeli chodzi o szatnię, to jest 
ono niezwykle ważne. Cieszę się, 
że starczyło nam konsekwencji 
do końca meczu. Nie „rozsypa-
liśmy się”, nawet wtedy, gdy to 
Jagiellonia miała swoje sytuacje. 

Michał Probierz
trener Jagiellonii Białystok
— Taką sytuację, jaką miał Ma-
ciek Gajos, to była piłka meczowa 
i trzeba to wykorzystywać.

Powiedzieli po meczu


