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

Biała BluzkaBiała Bluzka
Spektakl z Krystyną Jandą będzie można zobaczyć w Poznaniu. Spektakl z Krystyną Jandą będzie można zobaczyć w Poznaniu. 
Będziemy mieli bilety. Szczegóły na www.naszglospoznanski.plBędziemy mieli bilety. Szczegóły na www.naszglospoznanski.pl

WIĘCEJ WIĘCEJ 
NA STR. 3NA STR. 3
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Kibiców koszykówki zwyczajnie… żal

Kalendarium

11 kwietnia
SOBOTA
• 10 rocznicę śmierci św. Jana 
Pawła II uczci w kościele 
w Przeźmierowie Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo 
Podgórne. W hołdzie dla dorob-
ku polskiego papieża wykona 
specjalny koncert. Początek 
o godz. 19.

15 kwietnia 
ŚRODA
• W poznańskim Kino Apollo 
Teatrze odbędzie się recital 
Edyty Geppert z udziałem Piotra 
Matuszczyka (fortepian) i Jerze-
go Szareckiego (trąbka), według 
scenariusza i w reżyserii Piotra 
Loretza.

16 kwietnia
CZWARTEK
• Spektakl Kabaretu Moralnego 
Niepokoju „Jerzyk dzisiaj nie 
pije” będzie można zobaczyć 16 
kwietnia o godz. 20.30 w Lubo-
niu, w hali LOSiR. Więcej na 
str. 13. 

18 kwietnia
SOBOTA
• Po sukcesie premiery spek-
taklu „ANTY-BAŚŃ” Teatru 
Tańca Sortownia, grupa która 
działa przy Gminnym Ośrodku 
Kultury „SEZAM” w Tarnowie 
Podgórnym, zaprasza na kolejny 
pokaz.
Spektakl odbędzie się w sobotę 
o godz. 18 w Centrum Kultury 
Przeźmierowo.

19 kwietnia 
NIEDZIELA
• W sali GOSiR w Komorni-
kach można będzie zobaczyć 
program „Kabaretu Skeczów 
Męczących” „L!VE”. Bilety 
w cenie 60 zł dostępne są w sie-
dzibie GOSiR Komorniki, tel. 61 
810 79 47, 505 792 837.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Niestety, mimo że dotąd nie 
opuściłem żadnego spotkania nie 
będę mógł zobaczyć tego najważ-
niejszego. To kompromitacja. Nie 
należy się dziwić, że w Poznaniu 
praktycznie nie ma sportu – bo 
tzw. „działacze” nie są w stanie 
wynająć większej sali, na dwa me-
cze! – to fragment listu rozżalo-
nego kibica w sprawie dystrybucji 
biletów i organizacji najważniej-
szego wydarzenia sportowego 
weekendu. 

Chodzi oczywiście o mecze 

decydujące o awansie do ekstra-
klasy koszykarek pomiędzy dwoma 
poznańskimi drużynami Enea AZS 
i JTC MUKS.

Kibica mi zwyczajnie żal 
i trudno się z nim nie zgodzić. Dla 
wszystkich poznańskich sympaty-
ków koszykówki to najważniejsze 
wydarzenie całego sezonu. Nic 
dziwnego, że derby wywołały 
ogromne zainteresowanie, a bilety 
w cenie 10 złotych rozeszły się już 
pierwszego dnia.

Zapewne równie wiele osób 

będzie chciało zobaczyć środowy 
pojedynek rewanżowy. 

Tymczasem bój w hali JTC 
MUKS zobaczy tylko 299 osób. 
Wejściówki ty razem są darmowe, 
przed samym meczem ma być udo-
stępnionych 50 ostatnich biletów. 
Wielu fanów będzie rozgoryczo-
nych…

Szkoda, że przedstawiciele klu-
bów i sportowych władz Poznania 
nie pomyśleli o zorganizowaniu 
tych pojedynków w poznańskiej 
Arenie. 

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

Stracona szan-
sa na promocję 
koszykówki 

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. 

FO
T.

 A
G

N
IE

SZ
K

A
 R

Z
E

Ź
N

IK
FO

T.
 A

G
N

IE
SZ

K
A

 R
Z

E
Ź

N
IK

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

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

13 IV
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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Znajdująca się nad jeziorem Mal-
tańskim Restauracja Rycerska to 
zaciszne, klimatyczne miejsce, gwa-
rantujące odpoczynek od miejskie-
go zgiełku.

Słoneczne i przestronne wnętrza 
oraz wyśmienita tradycyjna polska 
kuchnia to gwarancja spędzenia 
udanego popołudnia.

Na miejsce posiłku warto również 
wybrać taras letni, gdzie niezapo-
mnianym wrażeniom smakowym 
towarzyszą zachwycające widoki.

Restauracja mieści się przy ul. 
Krańcowej w Poznaniu i jest zaple-
czem gastronomicznym dla Hotelu-
Campingu Malta.

Duża sala restauracyjna daje 
możliwości organizacji imprez 
okolicznościowych dla 120 osób – 
zarówno bankietów fi rmowych, jak 
i rodzinnych przyjęć: wesela, chrzci-
ny i komunie nabierają tu wspania-
łej i miłej atmosfery.

Dania serwowane w Restauracji 
Rycerskiej łączą w sobie elementy 
kuchni polskiej oraz europejskiej. 
Szef kuchni, Krzysztof Szczepaniak, 
to przedstawiciel młodego pokolenia 
polskich mistrzów kuchni. W swojej 
pracy zawodowej tworzy nowe dania 

oparte na tradycyjnych produktach 
polskich w połączeniu z nowocze-
snymi technikami sztuki kulinarnej. 
Swoją pasję i doświadczenie pre-
zentuje szerszemu gronu, startując 
w licznych konkursach kulinarnych. 
W 2014 roku wraz z kucharzem, 
Maciejem Winklerem, zdobył dru-
gie miejsce w konkursie „Turniej 

Kucharzy Polskiej Gastronomii” 
w Grucznie. Niedawno wprowadził 
nowe menu z mottem przewodnim 
„Smacznie i zdrowo”.

Restauracja Rycerska to miejsce 
dla każdego. Będąc nad Maltą warto 
tu zajrzeć! Zapraszamy codziennie 
w godzinach od 12:00 do 22:00, ul. 
Krańcowa 98, Poznań.

Rezerwacja miejsc i organizacja 
imprez: rycerska@malta.poznan.pl . 

Restauracja Rycerska: warto nad Maltą! 

Słoneczne i prze-
stronne wnętrza 
oraz wyśmienita 
tradycyjna polska 
kuchnia

TEKST SPONSOROWANY

Jest do droga łącząca ul. Tęczową 
w Głuchowie  z ul. ks. Malinowskie-
go w Komornikach, przebiegająca 
przez tereny aktywizacji gospodar-
czej. Budowa 1,5 kilometrowego 
odcinka podzielona została na trzy 
etapy. Zgodnie z zapisami umowy 
roboty mają zostać zakończone do 
30 czerwca 2015 r. Poprzednie dwa 
etapy   realizowane były w 2014r., 
a ich łączny koszt wyniósł ponad  5 
mln zł. Prace drogowe wykonywały 
fi rmy Eurovia Polska S.A. i COLAS 
Polska Sp. z o.o. 

– Tak wysoki koszt wybudowania 
pierwszych etapów tej drogi podyk-
towany był koniecznością budowy 
ronda przystosowanego do prze-
jazdu samochodów ciężarowych 
o dużych gabarytach oraz obiektu   
mostowego (przepustu) na rzece 
Wirynce – mówi Arkadiusz Klem-
czak z Wydziału Infrastruktury 
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska. – Konieczność budowy 
ronda, oddanego do użytku w grud-
niu 2014 roku, wynikała z decyzji 
Zarządu Dróg Powiatowych w Po-
znaniu jako warunek włączenia uli-
cy Kolumba w drogę powiatową. 
Sama konstrukcja zaprojektowanej 
drogi łączyła się również ze zwięk-
szonym kosztem wykonawstwa, po-
nieważ droga dostosowana jest do 
obsługi ruchu generowanego przez 
istniejące i nowo lokalizujące się 

fi rmy w tym rejonie wsi Komorniki 
i pobliskiego Głuchowa.  

Budowa   ostatniego odcinka 
drogi już się rozpoczęła, a jej koszt 
wyniesie 0,83 mln zł. Wybudowanie 
ul. Kolumba   planowane było już 
od dłuższego czasu z uwagi na ko-
nieczność stworzenia dodatkowego 
połączenia drogowego pomiędzy 
Głuchowem a Komornikami. Nowa 
droga odciąży ul. Polną w Komorni-

kach, przy której znajduje się gęsta 
zabudowa mieszkaniowa, a przejeż-
dżające całą dobę ciężarówki licz-
nych fi rm logistycznych obniżają 
komfort życia okolicznych miesz-
kańców. 

Okazją do rozpoczęcia inwestycji 
stała się lokalizacja na terenach ak-
tywizacji gospodarczej nowych in-
westorów (Volkswagen i Panattoni), 
którzy budując swoje obiekty przy 

ul. Kolumba zasilać będą podatkami 
gminny budżet. Dodatkowo w wyni-
ku podpisanych porozumień z wła-
dzami gminy Komorniki fi rmy te 
partycypowały również w kosztach 
budowy ulicy, bez której niemożliwy 
byłby dojazd do hal magazynowych, 
zarówno  tych nowo wybudowanych 
jak i tych, których budowa rozpocz-
nie się już w najbliższym czasie. Już 
w okresie wakacyjnym tego roku 

ruch ciężarowy powinien korzystać   
z nowego połączenia komunikacyj-
nego pomiędzy Głuchowem a Ko-
mornikami.

Nowa droga jest wyposażona 
w chodnik i ścieżkę rowerową. Gmi-
na planuje uruchomienie na niej 
linii autobusowej. Po zakończeniu 
całej inwestycji droga zostanie za-
liczona do kategorii dróg publicz-
nych gminnych. Red 

Od lipca pojedziemy całą 
komornicką obwodnicą
Gmina Komorniki podpisała umowę na budowę ostatniego odcinka drogi łączącej Komorniki z Głuchowem

Przy okazji budowy obwodnicy powstało rondo, które znacznie poprawia bezpieczeństwo jadących. 
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Gmina Tarnowo Podgórne wpro-
wadza pozytywną rewolucję w ko-
munikacji z lokalnymi instytucjami 
publicznymi. Pomoże w tym Aler-
townik – nowoczesna i co najważ-
niejsze darmowa aplikacja, dzięki 
której mieszkańcy mogą – łatwo 
i szybko – zgłaszać odpowiednim 
urzędom pomysły na wydarzenia, 
inwestycje oraz najbardziej palące 
problemy w ich bezpośrednim oto-
czeniu, np. uszkodzenia nawierzch-
ni, awarie czy dzikie wysypiska. 

Jak działa aplikacja? Z jednej 
strony pomaga mieszkańcom kilko-
ma kliknięciami zgłosić dzikie wysy-
pisko czy zepsutą latarnię. Z drugiej 
strony – dla instytucji lokalnych 
– stanowi źródło informacji o tym, 
co wymaga szybkiej reakcji, czego 
oczekują mieszkańcy. 

Mieszkańcy mogą poczuć, że 
mają wpływ na przestrzeń, która 
ich otacza, a to tylko kilka z funkcji 
Alertownika. Ponadto otrzymają na 
telefonie i tablecie dodatkowo infor-
macje o najważniejszych akcjach 
i wydarzeniach lokalnych czy o pla-
nowanych przerwach w dostawie 
prądu lub wody! 

– Cieszymy się, że gmina Tar-
nowo Podgórne zdecydowała się 
wdrożyć nasze rozwiązanie. Dialog 
z mieszkańcami to podstawa. Mamy 
nadzieję, że mieszkańcy gminy po-
czują, że mają wpływ na otoczenie, 
w którym żyją – mówi Tomasz Szu-
drzyński, kierownik projektu. 

Spróbuj już dziś! Wystarczy wpi-
sać   w przeglądarce internetowej 
w smartfonie lub tablecie adres: 
https://alertownik.pl/pobierz-
uzytkownicy .  ARz (info Alertownik)

Dzieci z Przedszkola „Mali Odkryw-
cy” z Baranowa (gmina Tarnowo 
Podgórne) wygrały konkurs „Zając 
wielkanocny Starego Browaru”. Za-
danie polegało na zaprojektowaniu 
wyglądu zająca przy użyciu dowolnej 
techniki plastycznej. Każda z grup 
przedszkolnych przygotowała własny 
projekt. Zwyciężyła praca wykonana 
przez grupę Jagódek pod okiem Da-
nuty Golak. Nagrodę – zająca, który 
ma wysokość 170 cm – dostarczyli 25 
marca pracownicy działu marketingu 

Starego Browaru. Zając jest tak duży, 
że trzeba było go przywieźć ciężaro-
wym samochodem. 

Wszystkie przedszkolaki wyszły 
przed budynek przedszkola po-
witać zająca. Radości i okrzykom 
zachwytu nie było końca. Nagroda 
stanęła na zaszczytnym miejscu 
w holu przedszkolnym, gdzie wszy-
scy mogą cieszyć się jej widokiem. 
Prace dzieci można podziwiać na 
wystawie w Starym Browarze i w in-
ternecie. R. Włodarczak

Wszystkich zainteresowanych ro-
werzystów zapraszamy do udziału 
w akcji bezpłatnego znakowania 
rowerów „Poznański Rower – Bez-
pieczny Rower”, która organizuje 
Starostwo Poznańskie i Komenda 
Miejska Policji. 

Do końca kwietnia rowery będzie 
można oznakować w komisariacie, 
w Tarnowie Podgórnym (przy ul. 23 
Października 29, w następujących 
terminach: 14 kwietnia, godz. 10–13, 
22 kwietnia, godz. 15–18, 30 kwiet-
nia, godz. 10–13. Więcej piszemy na 
www.naszglospoznanski.pl . ARz

WYDARZENIA

REKLAMA

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

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

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296

Mieszkańcy 
mają głos 

Witaj, zającu! Oznakuj 
bezpłatnie 
rower!

Mieszkańcy gminy 
będą mogli poczuć, 
że mają wpływ na 
otoczenie, w którym 
żyją 

Sesja na tabletach

21-osobowa rada została wyposa-
żona w tablety z aplikacją eSesja 
umożliwiającą kompleksowe zarzą-
dzanie jej pracami. System pozwala 
pracownikowi biura rady w każdej 
chwili kontaktować się nie tylko 
z radnymi, ale innymi instytucjami 
w samorządzie. 

Głównym powodem podjęcia 
tej decyzji było zwiększenie liczby 
członków rady po listopadowych 
wyborach samorządowych i kalku-
lacja ekonomiczna. Wykorzystanie 
elektronicznego systemu przekazy-
wania materiałów sesyjnych oraz 
kontaktowania się z radą pozwoli na 
zrezygnowanie z tradycyjnego sys-
temu dystrybucji materiałów, tzn. 
drukowanie ich oraz rozwożenie do 
radnych. 

– Co miesiąc urząd poświęcał spo-
ro czasu i środków na przygotowanie 
sesji i posiedzeń komisji rady. Teraz 

jednym kliknięciem dostarczamy ma-
teriały radnym, sołtysom i kierownic-
twu urzędu. To usprawnienie organi-
zacji pracy w urzędzie i uproszczenie 
systemu pracy samej rady, nie mó-
wiąc już o oszczędnościach – mówi 
Olga Karłowska, sekretarz Urzędu 
Gminy w Komornikach. 

W tablety marki GoClever zostali 
wyposażeni także sołtysi oraz kie-
rownictwo urzędu. 

Koszt sprzętu oraz aplikacji eSe-
sja to 28.555 zł. Pierwsza sesja z wy-
korzystaniem tabletów odbyła się 
w czwartek, 26 marca. 
Red

Gmina Komorniki postanowiła usprawnić organizację pracy 
rady gminy
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Tablety mają usprawnić pracę radnych, urzędników i sołtysów.

AKTUALNOŚCI I KONKURSY
NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Promenada powstaje w Kórniku
Platforma widokowa, pomosty i trasa spacerowa mają być gotowe z końcem kwietnia
Trwają prace przy budowie drugiego 
etapu promenady nad Jeziorem Kór-
nickim, który jest kontynuacją zreali-
zowanego przed kilkoma laty pierw-
szego etapu prowadzącego z Bnina do 
Kórnika. Drugi etap rozpoczyna się na 
wysokości Zamku, a kończy się na wy-
sokości ulicy Harcerskiej (plac Browa-
rowy). Jego długość wynosi 569,8 m.

Oprócz trasy spacerowej powsta-
ją także: platforma widokowa oraz 
pomosty. Pomost nazwany roboczo 
„zamkowym” – oddali ruch spacero-
wy od przewężenia komunikacyjnego 
na wysokości zamku. Rozwiązanie to 
daje interesującą perspektywę wido-
kową na dawną siedzibę Działyńskich 
i Zamoyskich. Pomost o długości 120 
metrów kończy się na połączeniu 
z projektowanym tarasem widoko-
wym na wysokości zamku.

Taras widokowy zaprojektowano na 
osi wyznaczonej przez plac przed zam-
kiem – Jezioro Kórnickie i wiąże ko-
munikacyjnie oraz widokowo zamek 
i jezioro. W układzie przestrzennym 
z poziomu chodnika ulicy Zamkowej 
koliste schody prowadzą na taras wi-
dokowy oparty na planie koła. Dalej 
z tarasu, schody prowadzą bezpo-
średnio do wody i zanurzają się w niej. 

Dostęp dla osób niepełnosprawnych 
zapewnia dodatkowa pochylnia.

W kierunku północnym od tarasu 
biegnie zasadnicza promenada, która 
z ulicami Wodną i Harcerską, ryn-
kiem i ul. Zamkową tworzą dwie małe 
pętle spacerowe, a razem jedną dużą. 
Zakładając większe natężenie ruchu 
na projektowanym odcinku, niż na 
odcinku istniejącej promenady Za-
mek-Bnin, zaprojektowano prome-
nadę o szerokości 4 m i w odległości 
1 m od najdalej wysuniętych w kie-
runku jeziora działek. Nawierzchnia 
promenady projektowana jest z kost-
ki brukowej betonowej w jednolitym 
naturalnym kolorze. Urozmaicenie 
nawierzchni uzyskano stosując rożne 
sposoby układania kostki. Długość 
tego odcinka promenady to 384 m.

W połowie promenady, w osi ul. 
Wodnej, zaprojektowano punkt wi-
dokowy w formie krótkiego pomostu 
o długości 7 m. 

Ten etap promenady na osi ul. Har-
cerskiej kończy się molem o długości 
28 m, z dwupoziomową platformą wi-
dokową. Jest to układ dwóch żelbeto-
wych płyt na planie koła połączonych 
wewnętrznymi spiralnymi schodami. 
Najdalszy punkt platformy jest odda-

lany od brzegu 40 m. Oko obserwato-
ra na górnej płycie platformy widoko-
wej znajduje się na wysokości około 
6 m od poziomu tafl i wody. Z platfor-
my będzie się roztaczał widok na całe 
jezioro i na panoramę miasta oraz 
fontannę.

Jak czytamy w opisie projektu: za-
łożeniem projektowym jest wydobycie 
walorów Jeziora Kórnickiego, przy 
jednoczesnym zróżnicowaniu widoko-
wym poszczególnych odcinków i wto-
pieniu promenady w krajobraz, z usza-
nowaniem naturalnej urody miejsca.

Elementy ciągów spacerowych, 
murków oporowych, oświetlenia par-
kowego, oraz ławek i koszy będą kon-
tynuacją rozwiązań pierwszego etapu 
realizacji.

Inwestycja kosztować będzie: 
4.464.700,80 zł z czego 2.902.055,
52  zł (65%) kórnicki samorząd 
otrzyma z kończącego się rozdania 
WRPO. Zadanie ma być wykonane 
do końca kwietnia br. 

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

Stęszewski Jarmark 
Wielkanocny

29 marca w Stęszewie przy ul. Ko-
ścielnej odbył się Jarmark Wielka-
nocny pod patronatem burmistrza 
gminy Stęszew. Można było na nim 
kupić piękne ozdoby świąteczne, 
takie jak palmy wielkanocne, pi-
sanki, stroiki itp. Warto zaznaczyć, 
że wszystkie te przedmioty zostały 
przygotowane przez uczniów stę-
szewskich szkół.

Kolorowe stoiska, pomimo zimna 
i deszczu, cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. Nic w tym dziwnego, 
były one bowiem piękne, wykonane 
od serca, no i na szczytny cel. Cał-
kowity dochód z Jarmarku Wiel-
kanocnego został przeznaczony na 
leczenie i rehabilitację Norberta 
Jędrzejczaka.

Organizatorzy są wdzięczni 
wszystkim mieszkańcom gminy 
Stęszew, a także gościom, którzy 
uczestniczyli w tegorocznym Jar-
marku Wielkanocnym. Szczególne 
podziękowania należą się jednak 
uczniom, rodzicom, nauczycielom 
oraz dyrektorom gminnych szkół 
za ogromną pracę i wkład włożony 
w przygotowanie ozdób wielkanoc-
nych. 

Wierzymy, że zebrana kwota po-
może w leczeniu Norberta Jędrzej-
czaka. Weronika Blejwas

Piekarnia Sarnowska oferuje wy-
łącznie zdrowe pieczywo na zakwa-
sie żytnim. Wypiekamy chleby orki-
szowe, żytnie oraz pszenne. Ziarna 
zbóż pochodzą z Polski. Mąka, 
z jakiej wypiekamy, to skarb wiedzy 
pięciu pokoleń młynarzy z Wielko-
polski. Zakwas żytni robimy sami 
i pieczołowicie o niego dbamy od 
kilku lat. Do wypieku używamy 
soli morskiej, naturalnie jodowanej 
i „złotego skarbu” – dzieło pracy 
wielkopolskich pszczół. Dodatki do 
chlebów w postaci ziół, ziaren lub 
owoców sprowadzamy z krajów eu-
ropejskich. Pieczemy bez drożdży, 
polepszaczy smaków, spulchniaczy 
i barwników. Nasze chleby wspania-
le pachną, smakują i mają zbawien-
ny wpływ na Wasze zdrowie.

Zalety pieczywa na zakwasie
•  Zawarte w zakwasie bakterie 

kwasu mlekowego hamują roz-
wój bakterii chorobotwórczych 
i sprzyjają rozwojowi bakterii pro-
biotycznych, przez co rośnie ogól-
na odporność organizmu.

•  Wielogodzinna fermentacja kwasu 
mlekowego ułatwia przyswajanie 
mikroelementów z mąki i jedno-

cześnie eliminuje z niej naturalnie 
występujące toksyny.

•  Długi proces fermentacji mleko-
wej zmniejsza zawartość węglowo-
danów. Pieczywo ma niski indeks 
glikemiczny i nie tuczy.

•  Pieczywo na zakwasie syci na wiele 
godzin i ułatwia trawienie.

•  Zakwas zawarty w pieczywie natu-
ralnie go konserwuje i długo pozo-
stawia świeżym.

•  Chleb dostarcza węglowodanów 
złożonych (źródło energii), białko 
roślinne, błonnik, witaminy z gru-
py B, E, A oraz składniki mineral-
ne; magnez, cynk, miedź, selen, 
fosfor, żelazo.
Produktem najbardziej pole-

canym przez nas jest chleb orki-
szowy. Orkisz to pradawne zboże, 
zwane skarbem św. Hildegardy, jak 
dotąd nie uległo genetycznej mody-
fi kacji i ulepszeniu przez człowie-
ka. Zawiera więcej korzystnych dla 
organizmu składników (np. kwas 
foliowy), łatwiej przyswajalny glu-
ten i jest najlepiej tolerowanym zbo-
żem przez organizm ludzki. Orkisz 
jest źródłem kwasów tłuszczowych, 
które obniżają poziom tzw. „złego” 
cholesterolu. Wg św. Hildegardy, 

spożywanie pieczywa orkiszowego 
regeneruje organizm i przywraca 
zdrowie.

W przygotowaniu jest pieczywo 
bezglutenowe, pieczywo żytnie i or-
kiszowe z płatkami owsianymi, cia-
steczka orkiszowe. 

Piekarnia Sarnowska
ul. Platanowa 2, Dąbrówka

info@piekarniasarnowska.pl
tel. 883317258

Tradycją gminy Stęszew stał się Jarmark Wielkanocny 
organizowany co roku w Niedzielę Palową

REKLAMA
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Pieczywo zdrowe, 
bo na zakwasie

TEKST SPONSOROWANY

PORADNICTWO ŻYWIENIOWE 
I DIETETYCZNE

Poznań. Wilda, Jeżyce, Rataje

505 513 560 / www.wiertel-dietetyk.pl

e-mail: kontakt@wiertel-dietetyk.pl

Współwłaścicielka piekarni 
Sylwia Sarnowska. 

Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107
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Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa
• usługi transportowe 
• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

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

Szkoła się powiększa
Trwają prace przy rozbudowie szkoły podstawowej 
w Komornikach 

Po feriach zimowych część klas prze-
niosła się do tymczasowych kontene-
rów dołączonych do budynku szkoły. 
Nowe obiekty z pięcioma salami dy-
daktycznymi postawiono w związku 
z oddaniem części szkoły na rzecz po-
łączenia konstrukcyjno-budowlanego 
nowej części szkoły do istniejącej. 

Kontenery są połączone z bu-
dynkiem wejściem zabezpieczonym 
śluzą przejściową. Wyposażone 
w klimatyzację i instalację grzew-

czo-elektryczną kontenery będą 
zastępować klasy do końca roku 
szkolnego. We wrześniu uczniowie 
mają już zacząć naukę w 14 nowych 
klasach. W pierwszym etapie będą 
też oddane sale dla najmłodszych 
uczniów, zlokalizowane w specjal-
nie zaprojektowanej części szkoły. 
Do tego czasu ma być również go-
towa sala gimnastyczna z szatniami 
i pokojem trenerskim oraz dwie sal-
ki korekcyjne. 

W drugim etapie rozpoczną się 
prace modernizacyjne istniejącego 
budynku szkoły oraz jego rozbudo-
wa o jedną kondygnację. 

Zakończenie całej inwestycji pla-
nowane jest na grudzień 2016 roku. 

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 
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W Berlinie odbyła się kolejna edycja 
targów turystycznych ITB, które or-
ganizowane są od 1966 r. To jedno 
z najważniejszych i najbardziej pre-
stiżowych spotkań światowej bran-
ży turystycznej. W tym roku ofi cjal-
nym krajem partnerskim targów 
ITB była Mongolia, która chciała 
zainteresować odwiedzających tar-
gi swoim bogactwem kulturowym 
i naturalnymi atrakcjami. 

Targi ITB w Berlinie rokrocznie 
gromadzą ponad 11 tysięcy wystaw-
ców z ponad 180 krajów świata, a licz-
ba odwiedzających wynosi ok. 170 ty-
sięcy osób. Wystawcy podzieleni byli 
według kontynentów, a poszczególne 
kraje i regiony prezentowały swoją 
ofertę na stoiskach narodowych. 

Polskie stoisko zorganizowane 
zostało przez Polską Organizację 
Turystyczną w hali 15.1. Tegoroczni 
wystawcy mogli zaprezentować się 
na jednej z 5 stref produktowych: 

strefi e zwiedzania, odkrywania 
i rozrywki, strefi e aktywnego wy-
poczynku, strefi e wypoczynku i re-
laksu, strefi e eko i dobrego jedzenia 
oraz strefi e ogólnej. 

Do odwiedzenia polskiej eks-
pozycji oprócz interesujących ma-
teriałów informacyjnych, zachę-
cały także regionalne smakołyki 
i specjalności oraz różnego rodzaju 
atrakcje, takie jak: możliwość obej-
rzenia szlaków rowerowych w wersji 
3D, wirtualnego sterowania stat-
kiem oraz możliwość zmierzenia 
siły swojego rzutu w piłce ręcznej 
na stoisku reklamującym przyszło-
roczne mistrzostwa Europy, któ-
rych organizatorem będzie Polska. 
Tradycyjnie przy stoisku poznań-
skim gromadziły się tłumy, gdzie 
można było zobaczyć pokaz lepienia 
rogali świętomarcińskich przez po-
znańskich cukierników i spróbować 
słynnych rogali. W rolę cukiernika 

wcielił się również podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Sportu i Tu-
rystyki Tomasz Jędrzejczak, który 
odwiedził nasze stoisko narodowe. 

  Pierwsze trzy dni targów prze-
znaczone były wyłącznie dla osób 
związanych z branżą turystyczną, 

czyli na spotkania biznesowe, wy-
mianę doświadczeń, udział w bran-
żowych konferencjach i kongre-
sach. Kolejne dwa dni były otwarte 
dla szerokiej publiczności. 

Od kilku lat w tych najważniej-
szych targach turystycznych na 

świecie bierze udział również gmi-
na Kórnik, która wspólnie z innymi 
poznańskimi gminami prezentowa-
ła się na targach w ramach stoiska 
Poznańskiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej. 

Berlińskie targi to nie tylko efek-
tywna promocja naszego regionu, 
ale także możliwość poznania aktu-
alnych oczekiwań i preferencji tury-
stów zagranicznych, wśród których 
przeważają Niemcy. Berlińskie wy-
darzenie turystyczne pozwala wie-
rzyć, że z roku na rok bogatsza oferta 
turystyczna naszego regionu przeło-
ży się na coraz większą liczbę poten-
cjalnych turystów odwiedzających 
i pragnących wypoczywać w Polsce. 

Osiedle przy ul. Jasielskiej na 
poznańskich Podolanach będzie 
jeszcze większe. W lutym 2015 r. 
zielonogórski deweloper Ekon-
bud-Fadom ogłosił zakończenie 
III etapu inwestycji, w ramach 
którego powstał budynek z 67 
mieszkaniami. Łącznie na osiedlu 
jest już 194 lokali. Teraz w górę 
pnie się już V etap osiedla Reduta 
Nowe Podolany.

Deweloper przekazał pierwsze in-
formacje na temat kolejnego budyn-
ku. Ceny za mkw. mają kształtować 
się między 5450 a 6000 zł, czyli po-
dobnie jak w przypadku pozostałych 
mieszkań na osiedlu. Innowacją, na 
którą zdecydował się Ekonbud-Fa-

dom, jest jeszcze większe zróżnico-
wanie metraży mieszkań. 

– Postanowiliśmy wprowadzić do 
oferty lokale o większej powierzch-
ni. W rezultacie nasi klienci mogą 
liczyć na mieszkania o metrażu 90, 
jak i 78 mkw. Na atrakcyjność tych 
lokali z pewnością będą wpływały 
duże okna zapewniające bardzo do-
bre doświetlenie nawet na niższych 
kondygnacjach, co może się spodo-
bać przyszłym mieszkańcom – mówi 
Agata Nowaczyk z poznańskiego 
biura sprzedaży Ekonbud-Fadom. 
Deweloper zdradza, że łącznie w ofer-
cie będą mieszkania o powierzch-
niach zaczynających się od 47 mkw. 
Największe lokale będą miały aż 140 

mkw. Zwiększona zostanie również 
liczba komórek lokatorskich .

Ekonbud-Fadom ogłosił również 
datę zakończenia V etapu Reduty 
Nowe Podolany. Zgodnie z zapo-
wiedziami będzie to pierwszy kwar-
tał 2016 r. – Prace na budowie już 
trwają. Obecnie w piątym budyn-
ku powstaje czwarta kondygnacja 
nadziemna – mówi Agata Nowa-
czyk. Deweloper na osiedlu Reduta 
Nowe Podolany zadbał także o małą 
architekturę. Powstał plac zabaw, 
jak i drogi wewnętrzne, chodniki 
i oświetlenie. Deweloper deklaruje, 
że wraz z rozbudową osiedla prace 
nad infrastrukturą będą trwały na 
bieżąco. Mateusz Domagała 

Kórnik w Berlinie
Gmina Kórnik prezentowała się na Targach Turystycznych ITB w stolicy Niemiec

Rośnie osiedle na Podolanach

Na targach prezentowała się m.in. gmina Kórnik. 
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Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Festiwal Tańca i Sztuki Tanecznej, 
którego organizatorem była Funda-
cja Rozwoju „Integro”, przyciągnął 
do Centrum Rehabilitacyjno-Kultu-
ralnego kilkaset osób. Przez scenę 
przewinęło się kilkudziesięciu arty-
stów. 

– Publiczność miała okazję 
podziwiać zawodowe grupy ta-
neczne, profesjonalnych tancerzy, 
amatorów tańca i szkolne zespoły 
taneczne – mówi Kinga Żelichow-
ska-Wiśniewska, pomysłodawczyni 
festiwalu. – Widz  mógł zapoznać   

się z rozmaitymi stylami taneczny-
mi, poprzez taniec klasyczny, rewię, 
modern jazz, taniec współczesny, 
hip-hop, taniec nowoczesny, towa-
rzyski, sambę i wiele innych. O taką 
różnorodność taneczną nam cho-
dziło. Cieszę się z frekwencji.

Wydarzenie objął honorowym 
patronatem wójt gminy Dopiewo, 
a patronem medialnym był „Nasz 
Głos Poznański”. 

Projekt był współfi nansowany ze 
środków publicznych gminy Dopie-
wo. AM 

Centrum Medyczne otwarto uro-
czyście 28 marca w Dąbrówce, przy 
ul. Herbowej. Toast inauguracyjny 
wznosili, oprócz właścicieli, wyko-
nawców i personelu medycznego, 
wójt gminy Dopiewo Adrian Napie-
rała, ks. proboszcz Karol Górawski, 
sołtys Barbara Plewińska i radny 
Justin Nnorom. 

– Pomysł na realizację tego Cen-
trum Medycznego jest odpowiedzią 
na potrzeby mieszkańców Dąbrów-
ki i okolicznych miejscowości. Jako 
stali mieszkańcy Dąbrówki, również 

my – lekarze pracujący w Poznaniu, 
widzieliśmy taką potrzebę, bo gmi-
na Dopiewo zaludnia się w szybkim 
tempie, a najbliższe przychodnie 
w Dopiewie i Skórzewie nie są 
w stanie zabezpieczyć potrzeb zdro-
wotnych wszystkich mieszkańców – 
powiedział Grzegorz Bąk, reprezen-
tujący właścicieli, którymi są dwa 
lekarskie małżeństwa. 

Realizacja inwestycji rozpoczęła 
się jesienią 2013 r., a pierwszych 
pacjentów przyjęła ona w marcu 
2015 r. AM

Festiwal Tańca w Konarzewie
Takich tłumów, jak 

21 marca, w Konarzewie jeszcze nie było

Nowa przychodnia 
w Dąbrówce
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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)”.

 NASZ PATRONAT
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Gmina Komorniki bierze udział 
w akcji Podwórko Nivea, w którym 
można wygrać ufundowanie placu 
zabaw przez fi rmę Nivea, która wy-
buduje ich 40. Komorniki zgłosiły 
lokalizację placu w Plewiskach, przy 
kompleksie boisk ORLIK (ul. Szkol-
na), która weźmie udział w głosowa-
niu internautów. Aby ta lokalizacja 
została zakwalifi kowana do tej 
40-tki, potrzebna jest mobilizacja 
wszystkich mieszkańców i przyja-
ciół gminy. 

 Głosować można wyłącznie elek-
tronicznie, wchodząc na: www.ni-
vea.pl/podworko i wybierając plac 
zabaw w Plewiskach. Głosować 
można raz dziennie! Red 

Nivea 
podwórko

REKLAMA

REKLAMA

W Poznaniu i okolicznych miejsco-
wościach, jak grzyby po deszczu, 
wyrastają miejsca, w których można 
pożywić się burgerem w wielu wyda-
niach. Foodtruck (czyli samochód 
będący jednocześnie minipunktem 
gastronomicznym), bar czy też re-
stauracja – nowych odsłon mamy 
wiele. Z pieczywem typu graham, 
wołowiną gatunku Angus, rzadziej 
innym rodzajami mięs, np. kaczką 
pieczoną w pomarańczach, czy też 
z wieprzowiną z bourbonem – oferta 
jest bardzo bogata. Nie umknęło to 
uwadze redakcji i kolegów z IBRS 

TriC. Postanowiliśmy bliżej przyj-
rzeć się tej tematyce i raz na zawsze 
rozwiać wątpliwości powiązane z na-
zewnictwem popularnego dania. Czy 
nam się to udało? Sami oceńcie.

W ankiecie NGP i IBRS TriC 
udział wzięło 171 Czytelników – 
odpowiadali oni na pytanie „Czy 
wiesz, czym różni się „burger” od 
„hamburgera”?

Spośród respondentów 46% za-
deklarowało znajomość defi nicyjnej 
różnicy, natomiast 54% przyznało 
się do niewiedzy. Niemniej jednak 
analiza treści wypowiedzi w obrębie 

tzw. „wolnego ringu” wykazała, że 
nawet te osoby, które uznały siebie 
za znawców tematu mają znaczące 
problemy ze zdefi niowaniem różni-
cy! A więc może po prostu istnieje 
tylko (ham)burger? 

Po długich i owocnych w degu-
stacje naradach przychyliliśmy się 
do dwóch zaproponowanych tez. 
Pierwsza z nich, autorstwa Czytel-
nika „Black Label Society”, zakła-
da, że różnica ma charakter… hi-
storyczny: „Hamburger to produkt 
z polskich dworców kolejowych lat 
90-tych. Ewentualnie współcześnie 

z „sieciówki”. Chamski fast food 
odgrzewany w kuchence mikrofa-
lowej. Burger to hamburger po (r)
ewolucji – staranniej przygotowa-
ny, zdecydowanie przyrządzany 
na oczach klienta. Najczęściej ze 
świeżego i dobrego jakościowo mię-
sa (tzn. nie mrożony po obróbce 
termicznej), w wielu przypadkach 
z mięsa wołowego (antrykot, cza-
sem polędwica), w bułce z sezamem, 
z wielorakimi dodatkami. Smak 
burgera budowany jest w oparciu 
o dobre, często autorskie sosy. Bur-
ger to klasa premium. To też dosko-
nały posiłek potreningowy, chwila 
wytchnienia w biegu lub styl życia 
i bycia :). W burgerze istotna jest 
również atmosfera zakupu, znajo-
mość sprzedawcy. Jedzenie burgera 
to rytuał.” W powyższej wypowiedzi 
zachowaliśmy oryginalną pisownię.

Drugą wypowiedzią, której wia-
rygodność zdaje się być wysoka jest 
wypowiedź Czytelnika „Inhabitant 
of USA”. Przytaczamy jej redakcyj-
ne tłumaczenie na język polski (tak, 
to pierwsza wypowiedź w obcym 
języku w historii naszych ankiet!): 
„Nie ma różnicy pomiędzy burge-
rem a hamburgerem. „Burger” jest 
po prostu krótszą formą pochodzą-
cą od słowa „hamburger”. Ponie-
waż ludziom nie chciało się wyma-
wiać całego słowa”. 

Nie da się więc wykluczyć, że róż-
nica pomiędzy burgerem a hambur-
gerem zaistnieje tylko w polskich 
realiach – zestawić tu można histo-
rycznego „hamburgera” o niewy-
szukanej formie podania i smaku ze 
współczesnym trendem przygotowy-
wania „burgerów”, jako dania o cha-
rakterze gourmet. Być może jednak 
dla mieszkańca Stanów Zjednoczo-
nych terminy te będą tożsame. To są 
nasze redakcyjne założenia.

Pełną wersję raportu dotyczącego 
omawianych różnic opublikujemy 
w przeciągu najbliższych kilkuna-
stu dni – osoby zainteresowane tą 

tematyką na pewno dowiedzą się 
o tym jako pierwsze! Zaglądajcie na 
nasze strony internetowe i profi le 
w mediach społecznościowych!

Na sam koniec pozostaje nam 
jeszcze przyznanie wyróżnienia 
„TriC Tygodnia” za najbardziej nie-
typową i zaskakującą wypowiedź. 
W tym numerze „Naszego Głosu 
Poznańskiego” „TriC of the Week” 
przyznajemy osobie podpisanej 
pseudonimem „Inhabitant of USA” 
– za pierwszą, a więc od razu histo-
ryczną wypowiedź w języku angiel-
skim, która zagościła w naszym na-
rzędziu badawczym. Gratulujemy! 
Cogratulations!

Jeśli chcesz uzyskać więcej in-
formacji na temat wyników naszej 
sondy lub podyskutować z autorami 
po prostu wyślij do nas wiadomość 
– pod adres tric@tric.pl

Kolejnej ankiety wypatrujcie już 
teraz w serwisie NGP! Jesteśmy 
w górnym prawym narożniku stro-
ny! Tym razem pytamy się Was 
o opinie na temat prezydenckiego 
pomysłu zwężania dróg dojazdo-
wych do Poznania. Polecamy się 
uwadze Czytelników!

Burger czy hamburger? 
NASZA SONDA

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

Gatunkiem i rodzajem mięsa, dodatkami, pieczywem, niczym, „hamem”. Tak, 
w dużym skrócie, w ankiecie dotyczącej różnic pomiędzy hamburgerem a burgerem odpowiedzieli Czytelnicy

• 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

Marcin 
Cybulski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Paweł 
Chmielowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158 

517-828-295
Już wkrótce na dowóz!
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Towarzystwo im. Hipolita Cegiel-
skiego w Poznaniu nadal zaprasza 
do Komitetu Budowy Pomnika 
Ignacego Jana Paderewskiego – 
wielkiego Polaka, 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 
1279 osób fi zycznych oraz 144 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 9 kwietnia roku. 
Wśród wysyłających kupony rozloso-
wane zostaną nagrody. Red

Harmonogramy odbioru odpadów, 
obowiązujące na terenie gminny 
Dopiewo od 1 kwietnia do końca 
2015 r., mogą znaleźć mieszkańcy 
na stronie dopiewo.pl. Dotyczą one 
odpadów segregowanych, niesegre-
gowanych i wielkogabarytowych. 
Tabele z datami zostaną także poda-
ne w świątecznym numerze „Czasu 
Dopiewa”. Przypomnijmy: jedną 
z pierwszych decyzji nowego wójta 
Dopiewa Adriana Napierały było po-
zostanie gminy Dopiewo w Związku 

Międzygminnym Centrum Zago-
spodarowania Odpadów „Selekt”, 
ze względu na brak uzasadnienia 
ekonomicznego do samodzielnego 
prowadzenia gospodarki śmieciowej 
i nieprzygotowanie organizacyjne 
do wdrożenia do zmiany od począt-
ku roku. Pierwszy kwartał tego roku 
był okresem przejściowym, w którym 
ZM CZO „Selekt” wyłoniło w drodze 
przetargu do obsługi gminy Dopie-
wo nową fi rmę, którą będzie PUK 
Hemar Sp. z o.o. AM

Najlepsze w Polsce 

Dopiewo: odbiór śmieci

 NASZ PATRONAT

Motobabki 2015

Wzięło w nim udział 130 pań 
wchodzących w skład 46 załóg. 
Wszystkie poprzebierane nie do 
poznania. Pierwsze miejsce zajęła 
załoga nr 144: Ewa Szukała i Karoli-
na Osmańska. Drugie – załoga 139: 
Edyta Sikora, Anna Przysło, Joan-
na Łukowska i  Joanna Oławska. 
Trzecie – załoga nr 130: Anna Ada-
miak, Joasia Mazurkiewicz i  Aneta 
Ochnicka. 

Na przejazd składało się nie tyl-
ko pokonanie 57 km wyznaczonej 
trasy, ale także poprawne wykona-
nie zadań po drodze – takich jak: 
jazda traktorem na czas, lot na 
miotle z  przeszkodami, szacowa-
nie odległości w  „pijanych okula-
rach”, strzelanie z  łuku w  męskie 
pośladki (z dykty). Pomysłodawcą 
„Motobabek” i dobrym duchem 
rajdu jest Zbigniew Kopras z Fiał-
kowa. AM

Już po raz piąty Stowarzyszenie Miłośników Starych 
Samochodów i Motocykli zorganizowało z okazji „Dnia 
Kobiet” rajd „Motobabki” 

FO
T.

 B
E

AT
A

 S
PY

C
H

A
ŁA

„Hipolit Cegielski” to nazwa spe-
cjalnej odmiany tulipana, którego 
chrzest odbędzie się 7 maja w Auli 
Lubrańskiego UAM w Poznaniu – 
poinformowało Towarzystwo im. 
Hipolita Cegielskiego. W ciągu 
minionych miesięcy Towarzystwo 
odbyło wiele spotkań i podjęło 
rozmaite działania merytoryczne 
i organizacyjne w tej sprawie. Nie-
zbędną do tego była współpraca ze 
Stowarzyszeniem Naukowo-Tech-
nicznym Inżynierów i Techników 
Ogrodnictwa (SITO), które pełni-
ło rolę doradczą w kwestii wyboru 
gatunku kwiatu i jego kolorystyki 

– przybierze ona szlachetną barwę 
purpury wpadającej w lila-róż. Już 
za niespełna miesiąc Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego stanie się 
pierwszą w Polsce organizacją poza-
rządową, której patron uhonorowa-
ny jest w tak szczególny sposób. Jest 
to także doskonały motyw, aby le-
genda Hipolita Cegielskiego umoc-
niła się w wielu opiniotwórczych 
kręgach oraz zyskała nową, trwałą 
przestrzeń upowszechniania posta-
wy Hipolita w środowisku ogrodni-
ków, przedsiębiorców, hodowców 
kwiatów i fl orystów. Hodowcą tuli-
pana jest Jan Ligthart. Red

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

Wójt gminy Duszniki 
podaje do publicznej wiadomości iż został ogłoszony 
przetarg na wydzierżawienie gruntu rolnego 
położonego na terenie miejscowości Wilkowo 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej 
wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Duszniki, na 
terenie miejscowości położenia nieruchomości oraz na stronie 
internetowej www.duszniki.eu. Informacji udziela pracownik 
Urzędu Gminy Duszniki (telefon: 61-2956530, pokój nr 4).

REKLAMA

10 października 2014 w Teatrze Mu-
zycznym w Poznaniu odbyła się pre-
miera musicalu „Jekyll&Hyde”, któ-
ry okazał się ogromnym sukcesem. 
W ciągu pół roku zagrano go 25 razy, 
za każdym razem przy komplecie wi-
downi. Łącznie spektakl obejrzało 
10 000 osób. Tuż po premierze Teatr 
zaczął dostawać mnóstwo maili od 
widzów, z pytaniami o możliwość 
wydania płyty CD. Utworzyli oni 
nawet specjalny fanpage na portalu 
Facebook, gdzie z każdym kolejnym 
tygodniem wpisywało się coraz wię-
cej zainteresowanych takim wydaw-
nictwem. W związku z tym podjęto 
starania o licencję, która jest bardzo 
droga. Z kolei plany budżetowe na 
2015 rok były już zamknięte, dlatego 
wydanie płyty okazało się możliwe je-
dynie z zewnętrznego fi nansowania. 
Do końca marca Teatr czeka na zgło-
szenia sponsorów, chcących włączyć 
się w projekt. Sami widzowie rów-
nież mogą zostać współproducen-
tem płyty. W tym celu już 1 kwiet-
nia na stronie www.polakpotrafi .pl 
będzie można wpłacać pieniądze na 
ten cel. Takie akcje miały już miejsce 
na świecie, również w Polsce. Dyrek-

tor Teatru Muzycznego w Poznaniu, 
Przemysław Kieliszewski, tym razem 
chce tę ideę wdrożyć w instytucji 
kultury. Dodatkową atrakcją będzie 
przyjazd samego Franka Wildhorna, 
autora muzyki do spektaklu. Będzie 
to jego pierwsza wizyta w Polsce.

Na rynku jest bardzo duże zapo-
trzebowanie na projekty edukacyjne, 
dlatego już w maju Teatr Muzyczny 
wyda płytę z piosenkami z musicalu 
dla dzieci „Dookoła karuzeli, czyli 
dziecko potrafi ”. Znajdą się na niej 
także podkłady, dzięki którym dzieci 
będą mogły uczyć się śpiewać samo-
dzielnie lub z nauczycielami. Wokół 
premiery tworzony jest zresztą nie-
zwykle bogaty i różnorodny projekt 
edukacyjny. Oprócz konferencji dla 
nauczycieli, teatr podjął współpra-
cę z wojewodą wielkopolskim, Ku-
ratorium Oświaty Urzędu Miasta 
Poznania, ODN, policją, strażą po-
żarną i PZU Życie S.A. Odbędą się 
także dwa pikniki dla najmłodszych, 
a zamiast tradycyjnego programu, 
zostanie wydany specjalny zeszyt 
edukacyjny w liczbie 20.000 egzem-
plarzy, który każde dziecko otrzyma 
za darmo. Red 

Chór Bel Canto w Dopiewie zapra-
sza na nieodpłatne warsztaty muzyki 
gospel, które odbędą się 11 kwietnia 
w Gimnazjum w Skórzewie. Zajęcia 
poprowadzi Agnieszka Górska Toma-
szewska, dyrygentka zespołu Gospel 
Joy z Poznania. Warsztaty zakończą 
się wspólnym koncertem wszystkich 
uczestników. Patronat nad wydarze-
niem objął „Nasz Głos Poznański”

Organizatorem warsztatów jest 
chór gminy Dopiewo Bel Canto, 
który w ubiegłym roku świętował 
10-lecie istnienia. W chórze śpiewa-
ło dotąd kilkadziesiąt osób, miesz-
kańców gminy. Ma on na swoim 
koncie występy gminne, krajowe 
i zagraniczne. Był organizatorem 
międzynarodowych festiwali, kon-
certów karnawałowych z udziałem 
gości i przyjaciół chóru oraz koncer-
tów kolęd. Red

Zostań współ-
producentem!
Teatr Muzyczny wyda płyty z utworami 
z musicalu „Jekyll&Hyde” i „Dookoła 
karuzeli, czyli dziecko potrafi ” 

Warsztaty gospel
 NASZ PATRONAT
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To nie bajka…

W Sali Wielkiej CK ZAMEK 
w Poznaniu odbyło się Bajkowisko 
2 – druga edycja dobroczynnego 
festiwalu bajek dla małych i dużych, 
organizowana przez Lions Club Po-
znań New Design w celu wsparcia 
rozbudowy hospicjum, a konkretnie 
Centrum Psychoterapii dla Osiero-
conych Dzieci i Rodzin.

Jedyne w swoim rodzaju, pełne 
humoru bajki Maliny Prześlugi, czy-
tali, Natalia Niemen, Marzena Ro-
galska i Tomasz Wolny, Mieczysław 
Hryniewicz i Daniela Popławska, 
Jerzy Moszkowicz i grupa Audio-
feels. A wszystko to w magicznej 
aranżacji światła i sceny autorstwa 
Jakuba Psuji, na tle tworzonych na 
poczekaniu ilustracji bajek kreską 
Kamila Helbina, studenta 1 roku ani-
macji Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu. I tak gorącą atmosferę 
podgrzewał dodatkowo Daniel Wol-
ny Moszczyński, śpiewając wśród 
zachwyconej publiczności energe-
tyczne piosenki. Produkcją całego 
wydarzenia zajęła się Katarzyna Ja-
nyska-Cyris, członkini LC Poznań 
New Design. Całość poprowadził 
Marek Cyris, aktor Teatru Anima-
cji wraz z młodymi podopiecznymi 
z Pracowni Teatralnej CK Zamek.

Anna Dymna, mimo iż nie mogła 

przyjechać, była obecna. Pojawiła 
się na telebimie i rozpoczęła Bajko-
wisko, czytając wiersze Jana Brze-
chwy. A co nie mniej ważne, zapo-
wiedziała, że przyjedzie za rok. 

To dzięki nim i darczyńcom 
o otwartych sercach do dnia Bajko-
wiska Lions Club Poznań New De-
sign zebrał kwotę 25.220 zł. Nadal 
można wpłacać darowizny na konto 
charytatywne: Lions Club Poznań 
New Design, ul. Głogowska 16, 60-
-734 Poznań, nr 71 1950 0001 2006 
0359 3606 0002. 
Joanna Skorupska-Górska
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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, spek-
takl jest na tyle kulturalny (jedno 
nieładne słowo na prawie dwie go-
dziny programu), 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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• Dla naszych Czytelników 
mamy kolejne podwójne zapro-
szenie. Jak je zdobyć? 
Szczegóły znajdziecie na 
www.naszglospoznanski.pl . 

Mamy zaproszenie
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Spektakl został zrealizowany przez 
Wydział Wokalny Państwowej Szko-
ły Muzycznej II stopnia im. Fryde-
ryka Chopina w Poznaniu. W sali 
zgromadziła się spora liczba widzów. 
Wśród wykonawców znaleźli się nie 
tylko uczniowie, lecz również absol-
wenci wydziału, a w gronie uczniów 
można było oglądać mieszkankę 
gminy Stęszew, Paulinę Krupę, która 
wcieliła się w rolę Rosalindy, jednej 

z głównych bohaterek spektaklu. 
Podczas występu można było usły-
szeć muzykę Johana Straussa oraz 
teksty Juliana Tuwima. Akcja ope-
retki została umiejscowiona w po-
czątku XXI wieku i rozgrywa się na 
salonach warszawskich, stąd rozwi-
nięcie tytułu „Zemsta nietoperza, 
albo Batman w Warszawie”. Szyb-
ko zmieniająca się akcja pokazuje 
groteskowe perypetie bohaterów 

w kostiumowej, sensacyjno-przygo-
dowej scenerii (adaptacja literacka 
i sceniczna – Eugeniusz Zdański), 
co w połączeniu z oprawą muzycz-
ną (kierownictwo muzyczne i partia 
fortepianu – Joanna Karpacz – Ko-
walkowska) i wokalną spowodowa-
ło, iż spektakl spotkał się z dużym 
zainteresowaniem publiczności. 

Publiczność po występie brawami 
podziękowała aktorom. Red

Zemsta Nietoperza…
W Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew 13 marca 
odbył się spektakl teatralny z elementami operetki pt.: 
„Zemsta Nietoperza albo Batman w Warszawie”
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„Weekend z R.” warszawskiego Och-
Teatru, mistrzowską komedię cha-
rakterów i sytuacji w gwiazdorskiej 
obsadzie, będzie można zobaczyć 27 
kwietnia o godz. 17.30 i 20.30 w Te-
atrze Wielkim w Poznaniu. Reżyse-
rem spektaklu jest Krystyna Janda, 
a obsadę tworzą: Krystyna Janda, 
Katarzyna Gniewkowska / Aleksan-
dra Justa, Piotr Borowski, Lech Ło-
tocki / Cezary Żak, Piotr Machalica, 
Jacek Poniedziałek / Rafał Mohr. 
Więcej na naszym portalu www.na-
szglospoznanski.pl Red

Weekend z R.

BURMISTRZ STĘSZEWA 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U.2014.518 ze zm.) niniejszym podaję do 

publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Miejskiego Gminy w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono 

wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy, przeznaczonych do 

wydzierżawienia.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.

steszew.pl. 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 

8 197 149, pokój nr 15.

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

Zdobądź zaproszenie
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O Warcie Poznań piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl

Mecz z podtekstami

Na starcie rundy drużyna Warty wy-
grała z Sokołem Kleczew i zastąpiła 
go w fotelu lidera. W minioną sobotę, 
w „Ogródku” Warta Poznań zmierzy-
ła się z Tarnovią Tarnowo Podgórne. 
Mecz obfi tował w koleżeńskie pod-
teksty. Obaj trenerzy – Piotr Reiss 
i Tomasz Bekas – są bowiem dobrymi 
kolegami z boiska. Razem występo-
wali między innymi w barwach Warty 
Poznań. Także na boisku nie zabrakło 
zawodników, którzy grę w zielonym 
trykocie mają już za sobą. W druży-
nie tarnowian zagrał między innymi 
Zbigniew Zakrzewski, czy też Ma-
ciej Scherfchen. Mecz zakończył się 
triumfem poznaniaków 2:0. W pierw-
szej połowie bramkę zdobył Krystian 
Łukaszyk, a pod koniec drugiej pod-
opiecznych trenera Reissa dobił Ad-
rian Laskowski. 

W pozostałych spotkaniach 20. 
kolejki III ligi grupy kujawsko-po-
morsko-wielkopolskiej Lech II zde-
molował 3:0 we Wronkach Unię 
Solec Kujawski, a Unia Swarzędz 
zremisowała z Nielbą Wągrowiec 0:0. 
Dla drużyn rezerw Kolejorza bramki 
zdobywali Maciej Wilusz, Piotr Kur-
bie i Niklas Zulciak. Ze względu na 
przerwę reprezentacyjną dla rezerw 

miał zagrać Vojo Ubiparip, który 
w pierwszym zespole Lecha na razie 
nie dostaje szansy na grę, ale napast-
nik doznał urazu na poprzedzającym 
mecz treningu. 

W Wielką Sobotę Warcie przyjdzie 
zagrać wyjazdowy mecz z dziesiątą 
Ostrovią Ostrów Wlkp., a Tarnovia po-
dejmie Chełminiankę Chełmno. Lech 
II zagra w Wągrowcu z Nielbą, a Unia 
Swarzędz w Warlubiu ze Startem.

Sponsorem relacji z meczu Warta – 
Tarnovia był Hotel Twardowski****, 

z którego SPA i siłowni korzystają 
zawodnicy Warty w ramach od-

nowy biologicznej i regeneracji sił. 
Hotel Twardowski**** zaprasza do 
korzystania ze Spa & Wellness oraz 

nowoczesnej siłowni. 

Warta Poznań wygrywa siódmy mecz w tym sezonie u siebie. 
Tym razem pokonała zespół Piotr Reissa i utrzymała pozycję lidera

Karol 
Jaroni 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Piotr Reiss
trener Tarnovii
— Troszkę zabra-
kło nam argumen-
tów w ofensywie. 
Spodziewałem się 
więcej po moim 

zespole, jeśli chodzi o działania 
ofensywne. W defensywie całkiem 
dobrze to wyglądało. Szkoda, że 
straciliśmy bramkę po ewidentnych 
błędach. Gol ten ustawił spotkanie. 
Generalnie w porównaniu z liderem 
dużo słabsi nie byliśmy. Jeśli chodzi 
o Zbyszka Zakrzewskiego, to w po-
niedziałek będzie miał prześwietlo-
ną nogę i się okażę, czy zerwał, czy 
naderwał mięsień łydki. 

Tomasz Bekas
trener Warty
— Jestem zado-
wolony z naszej 
postawy w pierw-
szej połowie. 
W drugiej nie-

potrzebnie daliśmy się wciągnąć 
w grę ,,cios za cios”. Wygraliśmy 
2:0, a Tarnovia oddała tylko jeden 
celny strzał. Do przerwy rywale 
nie zjawili się nawet pod naszą 
bramką, co również cieszy, bo 
przecież gra się tak jak przeciwnik 
pozwala. My nie pozwoliliśmy na 
wiele. Szkoda tylko tych niewy-
korzystanych sytuacji, bo kilka 
ich było. 

Bramki: Krysian Łukaszyk (42), 
Adrian Laskowski (88).
Warta: Pawłowski – Laskow-
ski, Onsorge – Fiedosiewicz, 
Ngamayama, Marciniak(90. 
Brylewski) , Siwek – Brzostowski, 
Koziorowski (80. Durowicz), 
Ciarkowski – Łukaszyk(70. 
Goździk).
GKS Tarnovia: Makuchowski 
(46. Brzuśkiewicz) – Dorna, 
Stronka, Czarnecki, P. Zakrzewski 
(85. Jankowski) – Scherfchen, 
Trzciński, Bździel, Grządzielewski 
(75. Dylewski), Mańczak – Z. 
Zakrzewski (34. Niemczyk).

Powiedzieli po meczuWarta Poznań – GKS 
Tarnovia 2:0 (1:0)

O koronę Dąbrówki

Maraton Lednicki

Turniej piłki ręcznej 
w Dopiewie

Limit uczestników na V bieg o ko-
ronę Dąbrówki, który odbędzie się 
31 maja został osiągnięty. Patronat 
od pierwszej edycji sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”.

Organizatorzy dają jeszcze możli-
wość dopisania się na listę startową 
dla 55 biegaczy zameldowanych na 
terenie gminy Dopiewo. Kto pierw-
szy ten lepszy. Szczegóły na www.
koronadabrowki.pl .

Jednocześnie informujemy, że 
skarbem jaki został znaleziony w le-
sie okazały się złote dukaty. Księżna 
widząc tak duże zainteresowanie 

biegiem nakazała bić większą ich 
ilość. Dukat Dąbrówki otrzyma 
każdy zawodnik, który wystartuje 
w biegu lub marszu nordic walking 
po raz piąty. MN 

6 czerwca odbędzie się 10. Maraton 
Lednicki organizowany przez Sto-
warzyszenie Biegowe Brylant Kórnik 
przy okazji XIX Spotkań Młodych 
Lednica 2000. Do udziału zaprasza-
ni są wszyscy kochający bieganie, 
ale także... drugiego człowieka. Tego 
obcego, który w trakcie biegu nie jest 

rywalem, ale (nawet jeśli nie jest nim 
od początku) staje się bratem. 

Dystans wynosi lekko ponad zwy-
czajowe 42 km 195 m: trzeba poko-
nać 44,1 km! Za to z odpoczynkami. 
Zapisy na to niecodzienne wydarze-
nie na www.maratonlednicki.pl . 
Patronat sprawuje „Nasz Głos Po-
znański”. Więcej na www.naszglo-
spoznanski.pl . MB

W Dopiewie od 20 do 22 marca od-
był się VIII Wiosenny Ogólnopolski 
Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt 
„Pantera Cup”. Uczestniczyło 220 
zawodniczek urodzonych w 2000 r. 
lub młodszych z 16 zespołów. 

Turniej wygrał MKS Brodnica po-
konując w fi nale MKS MOS Gniezno 
11:10, trzecie miejsce przypadło ze-
społowi Piłka Ręczna Koszalin S.A., 
który pokonał UKS Vambresia Wor-

wo Wąbrzeźno 13:9. Na siódmym 
miejscu zawody zakończył UKS Pan-
tery Dopiewo, więc obronił zwycię-
stwa z poprzedniego turnieju. Pan-
tery wystąpiły w składzie: bramkarka 
Julia Tondel, zawodniczki z pola: Mi-
lena Kaczmarek 25 bramek, Daria 
Brożko 17, Olga Napierała 13, Daria 
Kaczmarek 4, Patrycja Pawlak 3, 
Kamila Maciąg 2, Iza Nowak, Agata 
Lis, Wiktoria Marciniak. Red
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W sobotnie popołudnie doszło do 
derbowego spotkania dwóch kobie-
cych drużyn koszykarskich – go-
spodarzem pierwszego spotkania 
był ENEA AZS Poznań, gościem 
przeciwnik „zza miedzy” JTC 
MUKS Poznań. Spotkanie, dzię-
ki zaangażowaniu władz klubów 
i współpracujących z nimi fi rm, 
urosło do rangi wydarzenia week-
endu. Skromna liczba biletów ro-
zeszła się w tempie ekspresowym, 
wejściówek zabrakło w czwartek, 
w pierwszym dniu sprzedaży! Ko-
szykarki AZS-u na prezentację 
wyszły w koszulkach z napisem 
„Gramy dla Eli”. To niezwykle 
sympatyczny ukłon w kierunku 
kontuzjowanej Elżbiety Giedrojć.

Przy wypełnionej hali na Chwiał-
kowskiego i dopingu kibiców 
obydwu drużyn koszykarski JTC 
MUKS uzyskały ośmiopunktową 
przewagę już w pierwszych trzech 
minutach. Potem celna „trójka” 
Karoliny Budeń miała obudzić aka-
demiczki. Zrywu jednak nie było. 
Podopieczne trenera Barańskiego 
zbyt szybko oddawały rzuty lub też 
ulegały presji obronnej zawodni-
czek MUKS-u. Na półtorej minuty 
przed końcem pierwszej kwarty na 

tablicy widniały jednak zaledwie 
dwa „oczka” przewagi zespołu go-
ści. W drugiej kwarcie koszykarki 
Enea AZS Poznań objęły na chwi-
lę prowadzenie – w 15 minucie 
meczu. Niemniej jednak już od 20 
minuty zawodniczki MUKS-u za-

częły powiększać swoją przewagę 
punktową, uzyskując w końcowych 
minutach nawet 23-punktową 
przewagę. Ostatecznie mecz jed-
nak zakończył się wynikiem 39:60. 
Rzutem na taśmę, dzięki zaanga-
żowaniu Patrycji Szelągowskiej, 

ostatnie 2 zdobyte w meczu punkty 
przypisaliśmy zespołowi Enea AZS 
Poznań.

Kibice obydwu klubów wzajem-
nie się przekrzykiwali i panował na-
strój godny zawodów rangi derby. 
Trzeba nadmienić, że zachowanie 
kibiców obydwu poznańskich dru-
żyn zasłużyło na uznanie – mimo, 
że na parkiecie trwała zacięta wal-
ka, na trybunach nie zanotowano 
nieodpowiednich zachowań. Ko-
szykówka w Poznaniu posiada jed-
nak ogromny potencjał w postaci 
oddanych kibiców!

Na głębszą analizę meczu na na-
szych łamach już niebawem przyj-
dzie czas. Zaglądajcie na www.

naszglospoznanski.pl . W tym mo-
mencie należy pochwalić grę JTC 
MUKS Poznań. Agresywną obro-
nę i częsty pressing już na połowie 
akademiczek. Do tego przechwyty 
i zbiórki na obu tablicach. W pełni 
zasłużyły w sobotę na zwycięstwo. 

Punkty dla ENEA AZS Poznań: 
Daria Marciniak 15, Kinga Woź-
niak 6, Karolina Budeń 5, Magda-
lena Wojdalska 5, Patrycja Szelą-
gowska 6, Wioletta Wiśniewska 2.

Punkty dla JTC MUKS Poznań: 
Magdalena Idziorek 13, Anita 
Szemraj 9, Patrycja Klatt 2, Ra-
mona Casimiro 8, Aleksandra Dzi-
wińska 8, Zuzanna Puc 6, Barbara 
Skowronek 6, Julia Drop 5, Julia 
Tyszkiewicz 3.

To dopiero pierwsza odsłona 
batalii o Basket Ligę. Obie po-
znańskie ekipy grają systemem 
best of three play-off. Do dwóch 
zwycięstw. Liczymy, że przed nami 
sporo emocji i przyjdzie nam oglą-
dać jeszcze dwa wyrównane spo-
tkania. Druga odsłona półfi nału 
już w środę 1 kwietnia. Ewentualna 
trzecia – 8 kwietnia. 

Na drugie rozdanie, w najbliższą 
środę – do sąsiedniej hali – zapra-
sza drużyna JTC MUKS Poznań. 
I my również!

Bliżej Basket Ligi… poznanianki
Drużyna JTC MUKS Poznań wygrywa swój pierwszy „wyjazdowy” półfi nałowy mecz z ENEA AZS 
Poznań (Enea AZS – JTC MUKS 39:60 – 14:16, 9:11, 10:20, 6:13)

Paweł 
Chmielowski
www.sportanalytics.pl

Tak czy inaczej: 
poznanianki bliżej 
Basket Ligi


