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2 Z DRUGIEJ STRONY

Jesteśmy co dwa tygodnie w tysiącach domów

Kalendarium

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.

15 kwietnia
ŚRODA
• Debata metropolitalna: „Czy 
Poznań powinien poszerzać 
granice? Godz. 12, sala 236 
gmach główny Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu 
(al. Niepodległości 10). Uczest-
nicy: prezydent Poznania Jacek 
Jaśkowiak, starosta poznański 
Jan Grabkowski, członkowie 
Rady Metropolii, przedstawicie-
le Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, przedstawiciele 
środowisk opiniotwórczych. 

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. 

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. Więcej 
na str. 12.

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 — Gdyby ktoś spojrzał na świat 
przez moje okulary, to by zobaczył, że 
widzę siebie jako wyjątkowego gościa 
w 20 tysiącach domów, a jeśli wziąć 
pod uwagę elektroniczne wydanie 
„Naszego Głosu Poznańskiego” to tę 
liczbę trzeba pomnożyć parokrotnie. 

I tak jest od 12 kwietnia 2011 roku, 
kiedy ukazał się pierwszy numer „Na-
szego Głosu Poznańskiego”. Napisa-
łem wtedy w tym miejscu, że marzy 
mi się, by mieszkańcy Poznania i 19 
okolicznych gmin uznali „Nasz Głos 
Poznański” za swoją gazetę. Wszak 

piszemy rzetelnie i zrozumiale o Was 
i dla Was, do Waszej przyjemności 
i satysfakcji, o rzeczach ważnych dla 
Was. Ale nie tylko informujemy, ale 
i walczymy o to, co ważne dla Was. 
Przede wszystkim zaś nie kreujemy 
polityki, nie zamierzamy „rozdawać 
kart” i pouczać rządzących. 

Okazało się, że już pierwsze 
numery „NGP” zostały bardzo ciepło 
przyjęte. Ludzie chętnie zabierali 
gazetę i z niedowierzaniem pytali: 
„Jak to, taka fajna gazeta za darmo? 
Aż tyle stron w kolorze? Pewnie tylko 

pierwsze numery są bezpłatne? Ile 
będzie kosztował następny?” Minęły 
cztery lata, a „Nasz Głos Poznański” 
wciąż jest dostępny nieodpłatnie. Jest 
to możliwe dzięki Reklamodawcom, 
którym bardzo dziękuję. 

Przez te cztery lata wielokrotnie 
słyszałem, że taka gazeta jest po-
trzebna, że jesteście zainteresowani 
nie tylko tym co się dzieje w Waszych 
gminach, ale i w tych z pozoru 
odległych, bo z nich pochodzicie, 
a teraz mieszkacie w innej gminie, 
albo „gdzieś tam” mieszkają Wasi 

bliscy lub znajomi, albo... powodów 
jest wiele. 

To utwierdza mnie w silnym 
przekonaniu , że czas gazet nie 
minął, bo ich czytanie daje mnóstwo 
przyjemności, co istotne, czytamy je 
w wolnych chwilach, czyli relaksu, 
kiedy jesteśmy zadowoleni. 

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

27 IV
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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TEMAT NUMERU

W kolejnej sondzie Naszego Głosu 
Poznańskiego i Instytutu Badań 
Rynkowych i Społecznych TriC 
zapytaliśmy Czytelników o opinie 
na temat prezydenckiego pomysłu 
ograniczenia ruchu drogowego na 
drogach dojazdowych do Pozna-
nia. Zwężenie dróg dojazdowych 
do Poznania rozważał publicznie 
Prezydent Miasta – Jacek Jaśko-
wiak. Utrudnienia miały „przeko-
nać” mieszkańców podpoznańskich 
gmin do korzystania z publicznych 
środków komunikacji. Nie da się 
ukryć, że 100% wyrażonych przez 
Czytelników NGP opinii nosiło ne-
gatywny wydźwięk. Poniżej prezen-
tujemy kilka przykładowych wypo-
wiedzi z tzw. „wolnego ringu”. Ze 
względu na dobro czytelników zde-
cydowaliśmy się na publikację wy-
powiedzi najłagodniejszych w for-
mie. Tradycyjnie już zachowaliśmy 
oryginalną pisownie, a w nawiasach 
podaliśmy pseudonimy autorów 
opinii:

„Trwają konsultacje na temat 
budowy systemu parkingów par-

k&ride w Metropolii. Z informacji 
jakie można uzyskać od autorów 
koncepcji, wszystko wskazuje, że 
gminy będą musiały same starać się 
o sfi nansowanie takich parkingów. 
Czy Poznań, który ma najwięk-
szy interes by ten system powstał 
i działał sprawnie, dofi nansuje bu-
dowę takich parkingów na terenie 
gmin ościennych? W gminach pod 
Poznaniem osiedlają się tysiące by-
łych mieszkańców Poznania, któ-
rzy z różnych przyczyn nie meldują 
się w nowym miejscu i nadal płacą 
podatki do poznańskiej kasy. Tym 
ludziom pan prezydent chce uprzy-
krzać życie?” (Lux)

„To jest działanie mające na celu 
jedynie zantagonizowanie społe-
czeństwa i utrudnienie życia tym, 
którzy mieszkają poza Poznaniem. 
Nie tędy droga.” (espe)

„Autobusy podmiejskie jeżdżą 
co 30 minut, a w weekendy nawet 
co 1,5h i więcej. żeby pomysł był 
w połowie chodź uzasadniony by 
musiały jeździć co 10/15 min. nie 
można też zapominać o ich prze-
pełnieniach oraz traceniu czasu na 
przesiadkach lub chodzeniu pieszo, 
gdy przystanek nie jest pod naszą 
fi rmą. obecnie nie ma prawdziwej 
alternatywy dla dojazdów autami” 
(jusko)

„Dojeżdżam 40 km do pracy 

i każda minuta w korku to stracony 
dodatkowo czas.” (pablito)

„Należy inwestować w rozwój in-
frastruktury drogowej w Poznaniu 
i całej aglomeracji a nie ją ograni-
czać. Nie wstyd prezydentowi, że 
wypowiedział takie słowa?” (Paolo 
KKS)

„A dojeżdżający do Poznania 
z dalszych miejscowości? Co pomy-
ślą przyjezdni, turyści nasi i zagra-
niczni? To jakaś paranoja” (Dopo-
znania)

Z wypowiedzi jednoznacznie 
wynika, iż nie ma przyzwolenia 
społecznego na realizację tak orga-
nizowanych koncepcji zarządzania 
ruchem w Poznaniu i okolicach. 
Ufamy jednak, że przyszłe trafi one 

działania prezydenckie będą znaj-
dowały akceptację mieszkańców 
regionu.

W tym numerze Naszego Gło-
su Poznańskiego „TriC Tygodnia” 
przypadł w udziale Czytelnikowi 
„Lucy Fair” – za wypowiedź „Pro-
ponuję zwęzić drogi dojazdowe dla 
mieszkańców okolicznych gmin, 
a zostawić szersze mieszkańcom 
Poznania. Może bramki uruchamia-
ne na dowód osobisty? Mój pomysł 
jest dużo lepszy od propozycji pre-

zydenckiej… ;-)”. Pomysł Czytelni-
ka wynagradzamy za czytelną nutę 
ironii i kreatywność. 

Jeśli chcesz uzyskać więcej infor-
macji na temat wyników sondy NGP 
po prostu wyślij do nas zapytanie – 
pod adres tric@tric.pl

Kolejnej ankiety wypatrujcie już 
teraz w serwisie NGP! Jesteśmy 
w górnym prawym narożniku stro-
ny! Kolejny temat sondy objawi się 
już wkrótce! Polecamy się uwadze 
Czytelników!

Nie zwężajmy dróg dojazdowych! 
O prezydenckim pomyśle ograniczenia przepustowości dróg dojazdowych

Marcin 
Cybulski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Paweł 
Chmielowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZA SONDA

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

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
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ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

PROMOCJA

Już 14 kwietnia w gmachu Colle-
gium Da Vinci (dawnej WSNHiD), 
odbędzie się konferencja Youth 2 
Business Forum, nad którą patro-
nat objął „Nasz głos Poznański”. 
Po raz trzeci organizowana w Po-
znaniu przez organizację studencką 
AIESEC, tym razem skupia swoją 
tematykę na idei bycia nowoczesnym 
i gotowym na zmieniające się realia 
rynku pracy, z tytułem przedsięwzię-
cia – „Innowacja napędem sukcesu.” 
Y2B Forum to świetna okazja dla 
wszystkich studentów na zaczerp-
nięcie inspiracji przez wysłuchanie 
historii ludzi, którzy w swojej dzie-
dzinie odnieśli już sukces, oraz na 
zdobycie praktycznych umiejętności 
– tak dziś niezbędnych w biznesie. 

Youth 2 Business Forum to wyda-
rzenie tworzone z wizją. Nie jest to 
zwykły cykl wykładów czy warszta-
tów. Misja organizatorów to 3 pro-
ste słowa – Inspire, Engage, Act. 

– Inspiracja, zaangażowanie i dzia-
łanie to 3 cele, które chcemy osiągnąć. 
Zależy nam na pokazaniu poznańskim 
studentom drogi do sukcesu na przy-
kładzie ludzi, którzy doszli do niego 
ciężką pracą, ale również dzięki swo-
jemu innowacyjnemu podejściu do ży-
cia. Mamy nadzieje, że konferencja da 
im nie tylko cenną wiedzę, ale w szcze-
gólności zainspiruje i skłoni do rozwi-
jania swoich umiejętności. Chodzi o to 
aby pokazać studentom, że nie warto 
się bać, tylko odważnie i konsekwent-
nie dążyć do swoich celów – mówi pro-
ject manager Youth 2 Business Forum 
Paulina Kapturska. Red

Youth 2 Business 
Forum inspiracją
 NASZ PATRONAT

Superhero Party to wydarzenie, któ-
re rozpocznie cykl b4KwB odbywa-
jący się pod patronatem „Naszego 
Głosu Poznańskiego”. Tegoroczna 
edycja b4KwB z racji siódmych 
urodzin specjalności komunikacja 
w biznesie, odbywać się będzie pod 
znakiem 7 Superbohaterów. 

Studenci Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, specjalności 
komunikacja w biznesie zapraszają 
na imprezę superhero party inau-
gurująca cały projekt, która odbę-
dzie się 21 kwietnia o godzinie 22 
w klubie Opcja. Podczas zabawy 
odbędzie się pokaz taneczny grupy 
Blackout, który przedstawi gościom 
sylwetki Superbohaterów. KB

Startuje III edycja b4KwB
 NASZ PATRONAT
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4 WYDARZENIA

REKLAMA

Gala sołtysów gminy Dopiewo 
Sztandar Sołtysów Powiatu Poznańskiego powędrował z Dopiewa do gminy Buk
Gala z okazji Dnia Sołtysa w sali wi-
dowiskowej Centrum Rehabilitacyj-
no-Kulturalnego w Konarzewie była 
pierwszym tego typu wydarzeniem, 
którym w sposób szczególny wójt 
Adrian Napierała i przewodniczący 
Rady Gminy Dopiewo Leszek Nowa-
czyk postanowili uhonorować tych, 
którzy stanęli na czele sołeckich spo-
łeczności

Okazji ku temu było kilka. Pierw-
szą był przypadający w marcu, ale 
świętowany w gminie Dopiewo 
także nieco później Dzień Sołtysa. 
Drugą – podsumowanie wyborów 
sołeckich, przypadających na okres 
od początku lutego do końca mar-
ca w jedenastu sołectwach gminy 
Dopiewo. Podczas nich mieszkańcy 
wybrali sołtysów i radnych sołeckich 
na 4-letnią kadencję. Trzecią – prze-
kazanie Sztandaru Sołtysów Powiatu 
Poznańskiego przez sołtysów gminy 
Dopiewo – sołtysom gminy Buk. 
Czwartą – uhonorowanie 35-lecia 
pełnienia funkcji sołtysa przez Al-
bina Mariana Czekalskiego, sołtysa 
Zakrzewa. Piątą – zakończenie peł-
nienia funkcji sołtysa przez Paulinę 
Trybuś – Ludwiczak (Konarzewo) 
i Andrzeja Potrawiaka (Gołuski). 
Szóstą – powitanie w sołeckim gro-
nie Hanki Antkowiak – Janaszak 
(Konarzewo) i Tadeusza Plenzlera 
(Gołuski). Ponadto wydarzenie wpi-
sało się w przypadające na ten rok 
25-lecie samorządu, bo duch samo-
rządności był wyczuwalny – i pod-
czas przedstawiania sylwetek sołty-
sów, wręczania dyplomów i kwiatów, 

i podczas kuluarowych rozmów przy 
„sołeckim torcie”.

Uroczystość, oprócz sołtysów 
i radnych sołeckich, i przedstawicieli 
władz samorządowych gminy Do-
piewo, uświetnili swoim przybyciem 
m.in. wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak, wicestarosta Tomasz Łubiń-
ski, prezes Wojewódzkiego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rol-
niczych w Poznaniu Ryszard Napie-
rała, prezes Zarządu Powiatowego 
Poznańskiego Stowarzyszenia Sołty-
sów Województwa Wielkopolskiego 
Zbigniew Tomaszewski, prezes Kó-
łek Rolniczych w Dopiewie – Hen-
ryk Walenciak, ks. proboszcz parafi i 
w Konarzewie Krzysztof Różański, 
który odprawił wcześniej w pobli-
skim kościele mszę św. 

Pierwszym bohaterem wśród bo-
haterów gali był niewątpliwie Albin 
Marian Czekalski, sołtys o 35-let-
nim stażu. Z rąk wicemarszałka Jan-
kowiaka otrzymał Odznakę Hono-
rową „Za zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego”, którą uchwałą 
z 26 marca przyznał wyróżnionemu 

Zarząd Województwa Wielkopol-
skiego. Odznaczył go również pre-
zes Ryszard Napierała. Wójt gminy 
Adrian Napierała i przewodniczący 
Leszek Nowaczyk wręczyli pamiąt-
kową statuetkę i upominki. „Sołtys 
sołtysów”, jak często nazywa się Al-
bina Mariana Czekalskiego, odbie-
rał gratulacje, uściski dłoni, życze-
nia i upominki od wszystkich. Jego 
wejściu na scenę, podobnie jak po-
zostałych Sołtysów gminy Dopiewo 
towarzyszyły fanfary. Sołtysi rozpo-
czynający pełnienie funkcji dostali 
nowe czerwone tablice z napisem 
„Sołtys”, żeby mieszkańcy wiedzie-
li, do kogo należy się udać z ważną 
sprawą. Sołtysi odchodzący otrzy-
mali statuetki upamiętniające okres 
ich sołtysowania. Każdy z sołtysów, 
którzy zgodnie z wolą wyborców 
kontynuują misję społeczną, był na-
gradzany w świetle jupiterów i przy 
fanfarach i brawach publiczności.

Galę otwierało wydarzenie nie 
mniej szczególne, którym było uro-
czyste przekazanie Sztandaru Sołty-
sów Powiatu Poznańskiego. Powę-

drował on z Dopiewa do gminy Buk. 
Chorążymi gminy Dopiewo, którzy 
sztandar wprowadzili byli: Walenty 
Moskalik, Tadeusz Bartkowiak i Al-
bin Marian Czekalski. W imieniu 
sołtysów gminy Buk odbierający-
mi sztandar byli: Czesław Pakuła, 
Marian Kocik, Lech Kaźmierczak 
i Eugeniusz Kęsy. Sołtysi gminy 
Dopiewo opiekowali się sztandarem 
pół roku. Byli pierwszymi, którzy 
opiekowali się nim przez 6-miesię-
cy, ponieważ pomysłodawcą sztan-
daru był nie kto inny, jak Albin Ma-
rian Czekalski. Wśród fundatorów 
sztandaru, obok fi rmy, osób prywat-
nych i samorządów była gmina Do-
piewo. Przez kolejne pół roku będą 
się nim opiekowali sołtysi z gminy 
Buk, którzy przekażą go dalej za ko-
lejne pół roku.

Zwieńczeniem gali były występy 
artystyczne. Na deski sceny CRK 
w Konarzewie wbiegły tancerki gru-
py „No name” Activus Taniec i Fit-
ness z Gminy Dopiewo, które zapre-
zentowały się w dwóch odsłonach. 
Po tańcu przyszła kolej na śpiew. Tu 

popis wokalnych umiejętności dała 
Agnieszka Czyż, uczestniczka telewi-
zyjnych programów z gatunku music 
show, która nie pierwszy raz gościła 
w gminie Dopiewo. Jej nowy recital 
spotkał się z entuzjastycznym przy-
jęciem. 

Albin Marian Czekalski, nie kry-
jąc wzruszenia, ponowne dziękował 
na koniec wszystkim osobiście. Wi-
cemarszałek Jankowiak w tym mo-
mencie wyznał mu, że przygotowują 
się do wyjścia na galę, uświadomił 
sobie, że wiele funkcji już w swoim 
życiu pełnił w administracji samo-
rządowej i rządowej, ale sołtysem 
jeszcze nie był. Co Jubilat spuento-
wał: – Wszystko przed Panem Mar-
szałkiem! Po czym spojrzał badaw-
czo w stronę Walentego Moskalika, 
sołtysa Skórzewa. Śmiechu było co 
niemiara. 

Finałem spotkania były rozmowy 
przy torcie, który przypominał tabli-
cę sołecką. Wśród nich sprawy sołec-
kie i gminne dominowały, rzez jasna. 
Na takiej gali nie mogło być inaczej. 
Adam Mendrala
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Bajki czytali przedszkolakom z Ko-
narzewa wójtowie Dopiewa. Dzie-
ci siedziały w  koło i  słuchały. Od 
„Kubusia Puchatka” zaczął Paweł 
Przepióra – zastępca wójta. Po nim 
„Chatę w  lesie” braci Grimm prze-
czytał wójt Adrian Napierała. 

Wizyta nastąpiła 8 kwietnia 
i  związana była z  realizowanym 
przez Przedszkole w  Konarzewie 
projektem autorskim Magdy Oczuj-
dy – Walich, dyrektor tej placówki 
„Lubimy czytać”.

–  „Lubimy czytać”, bo przed-
szkolaki lubią słuchać, a  jeśli nie 
lubią, to mamy nadzieję, że polubią. 
Nasze przedszkole od jesieni oswaja 
dzieci z  książkami. Działania obej-
mują nie tylko czytanie bajek malu-
chom przez dorosłych. W  zeszłym 
roku dzieci miały okazję zobaczyć 

m.in. fi lm o  książkach, a  także od-
wiedziły teatr. Dowiedziały się, że 
przedstawienie najpierw zapisano 
w książce. W połowie kwietnia tego 
roku dzieci wezmą udział w  lekcji 
bibliotecznej przygotowanej przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną i Cen-
trum Kultury w  Dopiewie, z  którą 
współpracujemy  – mówi Magda 
Oczujda-Walich, dyrektor Przed-
szkola w Konarzewie. 

– Czytanie dzieciom bajek spra-
wiło nam wielką radość. Po Wa-
szych reakcjach widzę, że nie tylko 
nam, ale i Wam, drogie dzieci, było 
miło  – powiedział wójt Adrian Na-
pierała. Zastępca wójta wyjaśniał 
młodym słuchaczom, że każda baj-
ka niesie naukę, dlatego warto słu-
chać bajek z uwagą, a kiedyś same-
mu je czytać. Adam Mendrala

Wójtowie czytali bajki 
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WYDARZENIA

REKLAMA

oferuje około 1000-ca różnych gatunków roślin ozdobnych: 
krzewów i drzew liściastych oraz iglastych, pnączy i bylin.

U nas kupisz ziemię ogrodową, korę sosnową i nawozy!

Serdecznie zapraszamy codziennie od 9.00 aż do zmierzchu
P R Z Y J E D Ź  I  P R Z E K O N A J  S I Ę  S A M !

REKLAMA

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158 

5 1 7 - 8 2 8 - 2 9 5
Już wkrótce na dowóz!

Odkodują w Tarnowie Podgórnym
II edycja ogólnopolskiej konferencji Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd 
– To drugie takie spotkanie w Tar-
nowie Podgórnym. Wezmą w nim 
udział samorządowcy (wójtowie, 
burmistrzowie, prezydenci miast), 
przedstawiciele świata biznesu oraz 
instytucji ekonomicznych i dorad-
czych, działających na styku tych 
dwóch środowisk – mówi Tadeusz 
Czajka, wójt gminy Tarnowo Pod-
górne. – Mam nadzieję, że podczas 
konferencji wspólnie zdefi niujemy 
kluczowe czynniki sukcesu w budo-
waniu partnerskich relacji między 
nami. 

– Kolejna edycja naszej konferen-
cji pokazuje, że obszar na granicy 

dwóch światów (samorządu i biz-
nesu) jest ciągle niedookreślony – 
powiedział Szymon Horowski, pre-
zes Tarnowskiego Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców. – Chcemy podzie-
lić się naszymi 11-letnimi doświad-
czeniami w tej materii i pokazać jak 
można współdziałać w wielu projek-
tach osiągając obopólne korzyści. 
Chcemy także rozmawiać o tym 
na jakie problemy napotykają obie 
strony i wymieniać się wiedzą jakie 
rozwiązania można zastosować. Je-
stem przekonany, że dyskusje będą 
dla nas bardzo inspirujące tak jak 
było to w zeszłym roku.

Tegoroczną edycję otworzy de-
bata gospodarcza, przygotowana 
przez dziennik „Rzeczpospolita” 
w ramach cyklu „Śniadanie z Rzecz-
pospolitą”. Zaproszenie do udziału 
w niej przyjęli: dr Andrzej Rzońca, 
będący członkiem Rady Polityki 
Pieniężnej, prof. Piotr Płoszański 
i prof. Marek Góra z warszawskiej 
Szkoły Głównej Handlowej, prof. 
Tadeusz Kowalski z poznańskiego 
Uniwersytetu Ekonomicznego oraz 
Dorota Wolna z PwC. Debatę po-
prowadzi redaktor Marcin Piasecki.

Potem odbędą się dwa panele 
dyskusyjne poświęcone Strategii 

Dobrych Relacji oraz Przyciąganiu 
Inwestorów. Zgodnie z ideą konfe-
rencji przy jednym stole dyskusyj-
nym spotkają się samorządowcy, 
przedsiębiorcy oraz przedstawiciele 
międzynarodowych izb handlowo-
gospodarczych. 

Całość zakończą warsztaty, na 
których uczestnicy wypracują inno-
wacyjne drogi rozwijania współpra-
cy oraz poszukają lokalnych atutów, 
podnoszących atrakcyjność inwe-
stycyjną regionu. 

Konferencja odbędzie się 22 
kwietnia w Hotelu 500 w Tarnowie 
Podgórnym. Patronem medialnym 

jest dziennik Rzeczpospolita, nato-
miast partnerem biznesowym ING 
Bank Śląski. Informacje na temat 
konferencji, w tym szczegółowy 
program i formularz zgłoszeniowy 
znajdują się na stronie internetowej 
dedykowanej wydarzeniu: www.od-
kodowany.pl . Zapraszamy! ARz
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6 AKTUALNOŚCI

PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

REKLAMA

REKLAMA

Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

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

Nivea podwórko 
w Plewiskach?

Komorniki zgłosiły lokalizację placu 
w Plewiskach, przy kompleksie bo-
isk Orlik(ul. Szkolna), która weźmie 
udział w głosowaniu internautów. 
Głosowanie trwa 31 maja i podzie-
lone jest na dwie tury. Z końcem 
kwietnia poznamy pierwsze 20 
zwycięskich lokalizacji, a kolejnych 
20 zostanie ogłoszonych z końcem 
maja. Aby ta lokalizacja została 
zakwalifi kowana do tej 40-tki, po-
trzebna jest mobilizacja wszystkich 
mieszkańców i przyjaciół gminy, by 
brali udział w głosowaniu codzien-
nie. 

Plewiska zajmują obecnie 14 po-
zycję z prawie 6,5 tysiącami głosów. 

– Możemy mieć kolejne miejsce 
zabaw do spędzania czasu dla naj-
młodszych i ich rodzin. Głosujmy 
wspólnie na Plewiska – zachęca 
Olga Karłowska, sekretarz gminy. – 
Głosować można wyłącznie elektro-
nicznie, wchodząc na: www.nivea.pl
/podworko i wybierając plac zabaw 
w Plewiskach. Głosować można raz 
dziennie! Red

Gmina Komorniki znajduje się w czołówce akcji Podwórko 
Nivea, w którym można wygrać ufundowanie placu zabaw 

16 kwietnia o godz. 18 w DK Re-
miza w Plewiskach podróżnik Emil 
Witt zaprasza na gorącą relację 
z wyprawy do amazońskich lasów 
deszczowych. Wędrując przez peru-
wiańską puszczę, gestą selvę odkry-
wa tajemnice lasu deszczowego.

Organizatorem spotkania jest 
Gminny Ośrodek Kultury w Komor-
nikach. Red

Spotkanie z podróżnikiem
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AKTUALNOŚCI

REKLAMA

REKLAMA

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 

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 (tj. 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.

Kórnicki spływ

FX events – organizatorzy nietypo-
wych imprez integracyjnych dla fi rm 
oraz Urząd Gminy Kórnik zapraszają 
na „IV Kórnicki Spływ Kajakowy z FX-
-em”. Dwudniowa impreza organi-
zowana po raz czwarty odbędzie się 
w sobotę i niedzielę 25 i 26 kwietnia. 
Spływ startuje o godzinie 10 w Bninie.

Trasa licząca około 35-kilome-
trów podzielona jest na dwa odcin-
ki – w sobotę spływ startuje z Bni-
na, następnie przepłynie przez jez. 
Kórnickie, Skrzynki Duże, Skrzynki 
Małe i dalej rzeką Głuszynką. Po 

przeprawie przez gęsto zarośnięte 
trzciną jeziora w Borówcu uczestni-
cy malowniczo meandrującą rzeką 
dopłyną do Kamionek, gdzie na łące 
przy lesie zlokalizowany jest biwak 
– nocleg pod namiotami.

Tam organizatorzy podzielą się 
z uczestnikami tym, co potrafi ą 
najlepiej – zaproszą wszystkich do 
wspólnej zabawy integracyjnej. Dzień 
zwieńczy ognisko i wspólne śpiewa-
nie przy akompaniamencie gitar.

Drugi dzień spływu wiedzie rzeka-
mi: Głuszynką, Koplem oraz Wartą. 

Zakończenie spływu zlokalizowane 
będzie w Poznaniu.

Informacje szczegółowe dotyczące 
spływu oraz formularz zgłoszenio-
wy zamieszczony na stronie www.
fxevents.pl stanowi jedyny spo-
sób zgłoszenia się na imprezę. Dla 
mieszkańców gminy Kórnik zniżka 
50% opłaty wpisowej! Na wszelkie 
pytania organizatorzy odpowiadaja 
pod adresem mailowym: sylwia@
fxevents.pl Kontakt do komandora 
spływu Jakuba Zygarłowskiego: tel. 
606-454-121. FX

Po raz czwarty popłyną kajakiem z Kórnika do Poznania
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8 NASZ JUBILEUSZ

Tamtego pierwszego dnia z zacieka-
wieniem oglądaliśmy nową gazetę 
„Nasz Głos Poznański” – chcąc po 
prostu zobaczyć jak wyszło. Potem 
rozpoczęliśmy kolportaż po Pozna-
niu i w 19 podpoznańskich gminach. 
Niemal natychmiast otrzymaliśmy 
telefony i maile z gratulacjami. Czy-
telnicy mówili, że bardzo fajna ga-
zeta, że wygodny i poręczny format, 
dobra jakość dużych kolorowych 
zdjęć…, interesujące i aktualne lokal-
ne tematy, liczne konkursy z biletami 
i nagrodami. No i zwyczajnie cieszyli 
się, że gazeta jest za darmo. I trwa to 
cztery lata: już, albo dopiero.

Pierwszy okres każdej działalności 
jest kluczowy. Przekonujemy się wte-
dy czy nasza praca przyjmowana jest 
z aprobatą i uznaniem. Cieszymy się, 
że przez cztery lata swojego istnienia 
„Nasz Głos Poznański” stał się roz-
poznawalną marką, zyskał szerokie 
grono Czytelników, o czym świadczy 

jeden z najwyższych nakładów na 
rynku wydawniczym w regionie, ale 
i liczne patronaty prasowe nad prze-
różnymi wydarzeniami, festynami, 
zawodami, ale także nad klubami 
m.in. piłkarską Wartą Poznań, ko-
szykarkami AZS Poznań, Teatrem 
Muzycznym, czy Towarzystwem im. 
Hipolita Cegielskiego. 

Bardzo dbamy o kolportaż. Do-
stępni jesteśmy w ponad 300 punk-
tach (m.in. na kasach w marketach 
w tym Piotr i Paweł, sklepach ogól-
nospożywczych i innych, urzędach, 
bankach, obiektach rekreacji (centra 
tenisowe, pływalnie, siłownie, SPA 
– hotele oraz restauracje), a także 
w salonach samochodowych, sta-
cjach paliw, hurtowniach budow-
lanych) oraz w… taksówkach RMI 
Taxi, a także rozdajemy gazetę bez-
pośrednio za pomocą hostess – sło-
wem wszędzie tam, gdzie przebywa-
ją ludzie. 

Dynamicznie rozwijamy nasz por-
tal www.naszglospoznanski.pl, któ-
ry jest szybkim źródłem informacji 
o tym, co dzieje się w Poznaniu i 19 
okolicznych gminach. 

Przy tej okazji, bo jubileusz to 
taki moment, gdy można się trochę 
pochwalić, miło nam poinformo-
wać „Nasz Głos Poznański” został 
nagrodzony przez Stowarzyszenie 
Dziennikarzy RP tytułem „Redakcja 
Roku”, otrzymaliśmy statuetkę „Cel-
ne Pióro” i prestiżowy tytuł The Best 
in Poland – Najlepsze w Polsce. 

Cieszymy się, że tyle miłych słów 
słyszymy na co dzień od Państwa, 
a za życzliwe rady serdecznie dzię-
kujemy.

Był 12 kwietnia 2011 roku. Kilka minut po godzinie 8 
w drukarni odebraliśmy pierwszy numer „Naszego Głosu 
Poznańskiego”. Od tego momentu mijają już cztery lata, 
podczas których w życiu redakcji bardzo dużo się wydarzyło

Cztery lata „Naszego Głosu Poz
Bohaterowie naszych okładek: Tomasz Zubilewicz 
i Elżbieta Smorawińska. Popularny Liber był bohaterem jednej z okładek.

Podczas tenisowego Poznań Open wszyscy   

Redaktor naczelny Sławomir Lechna odebrał statuetkę Celne   

„Nasz Głos Poznański” można znaleźć m.in. na kasach 
w marketach „Piotr i Paweł”. 

„Nasz Głos Poznański” rozdają również hostessy. Patronujemy wielu wydarzeniom, m.in. urodzinom Auchan

Popularny Liber był bohaterem jednej z okładek.

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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znańskiego”

• Jacek Jaśkowiak, 
prezydent Poznania:
— Z okazji czterech lat od 
ukazania się pierwszego numeru 
„Naszego Głosu Poznańskiego” 
składam serdeczne gratulacje 
i życzę kolejnych lat nieprzerwa-
nej sympatii Czytelników oraz 
interesujących, zawsze aktualnych 
treści, tak cenionych przez miesz-
kańców Poznania i okolicznych 
gmin.
Niech nadchodzące lata będą 
pomyślne dla „Naszego Głosu 
Poznańskiego”, a Jego Czytelnicy 
niech pozostaną nierozerwalną 
częścią pisma. Życzę stu lat i gra-
tuluję sukcesu odniesionego na 
lokalnym rynku wydawniczym.

• Jan Grabkowski, 
starosta poznański:
— „Nasz Głos Poznański” 
zakończył właśnie czwarty rok 
działalności na rynku prasowym. 
Od samego początku dwutygodnik 
związany jest ściśle zarówno z po-
wiatem poznańskim, jak i miastem 
Poznań, co sprzyja całościowemu 
ujmowaniu spraw i problemów 
regionu. Takie spojrzenie jest 
bliskie także i mnie. Jako sa-
morządowiec jestem bowiem 
zwolennikiem rozwiązań służących 
rozwojowi obszarów metropolital-
nych. „NGP”, szanując autono-
mię poszczególnych gmin, ich 
zróżnicowanie i odrębność, sprzyja 
jednocześnie integracji społecz-
nej, poprzez ukazywanie powiatu 

jako obszaru wspólnego nie tylko 
pod względem administracyjnym. 
Tematyka poruszana na łamach 
periodyku wyraźnie wskazuje też 
na to, że powiat nie funkcjonuje 
w próżni, ale podlega rozmaitym 
zależnościom .
Poza tematyką atutem periodyku 
jest język. O sprawach codzien-
nych, bliskich odbiorcy, pisze 
w sposób przystępny i neutralny, 
bez właściwego niektórym wydaw-
nictwom patosu czy tonu sensacji. 
Serdecznie gratuluję dotychczaso-
wych osiągnięć i życzę, by rozpo-
częty właśnie piąty rok działalności 
obfi tował w interesujące wyda-
rzenia, o których będzie można 
w równie ciekawy sposób pisać.

• Tadeusz Czajka, wójt gminy 
Tarnowo Podgórne:
— Od czterech lat „Nasz Głos 
Poznański” z sukcesem wypełnia 
przestrzeń na rynku prasowym 
pomiędzy gazetami gminnymi 
a wydawnictwami ponadregional-
nymi. Mieszkańcy gminy Tarnowo 
Podgórne regularnie otrzymują 
informacje o realizowanych inwe-
stycjach, interesujących wyda-
rzeniach kulturalnych i najważ-
niejszych inicjatywach lokalnych. 
W ten sposób możemy dowiedzieć 
się co dzieje się u naszych bliż-
szych i dalszych sąsiadów.
Osobiście szczególnie chętnie 
zaglądam na strony sportowe po 
informacje o wydarzeniach z całe-
go powiatu poznańskiego.
Życzę redakcji „Naszego Głosu 
Poznańskiego” wielu sukcesów 
i stale rosnącej rzeszy zadowolo-
nych Czytelników. Tak trzymać! 

• Jan Broda, 
wójt Komornik:
— Kiedy 4 lata temu powstawała 
nowa gazeta, nie spodziewaliśmy, 
że tak szybko stanie się naszą 
regularną lekturą. Dziś „Nasz 
Głos Poznański” gości w 20.000 
domów i instytucji, informując 
i relacjonując najważniejsze wy-
darzenia z regionu. Ten niewąt-
pliwy sukces jest efektem ciężkiej 
i wytrwałej pracy osób zaanga-
żowanych w ten projekt. Z okazji 
jubileuszu Panu Sławomirowi 
Lechnie, Redaktorowi Naczel-
nemu oraz całemu zespołowi 
redakcyjnemu składam gratulacje 
i wyrazy uznania. Życzę Wam 
dalszego rozwoju pisma, wielu 
ciekawych tematów, niegasnącej 
pasji dziennikarskiej oraz liczne-
go grona Czytelników.

• Włodzimierz Pinczak, 
burmistrz gminy Stęszew:
— Cieszę się, że na terenie gminy 
Stęszew ukazuje się gazeta, która 
rzetelnie i obiektywnie opisuje to 
co się dzieje nie tylko u nas, ale 
i u sąsiadów. Jest źródłem wiedzy 
dla mieszkańców, jakie zmiany za-
chodzą w Poznaniu i okolicznych 
gminach. Doświadczenie zespołu 
redagującego i profesjonalizm 
we współpracy z samorządami 
gwarantują wysoką jakość meryto-
ryczną i grafi czną, co niewątpliwie 
ma wpływ na atrakcyjność gazety 
i pozytywne jej postrzeganie przez 
Czytelników. 

• Jerzy Lechnerowski, 
burmistrz Kórnika:
— Już cztery lata ukazuje się „Nasz 
Głos Poznański” - czasopismo żywo 
zainteresowane sprawami miesz-
kańców Poznania i gmin powiatu 
poznańskiego. Dzięki NGP dociera-
ją do czytelników ważne informacje 
społeczne, kulturalne, sportowe i 
ciekawostki lokalne. Możemy wspól-
nie śledzić to, co dzieje się obok nas 
i tuż za gminną „miedzą”. Jestem 
pewien, że Nasz Głos Poznański 
bardzo dobrze wypełnia rolę medial-
nego łącznika dla naszych lokalnych 
społeczności. Życzę utrzymania 
dobrego kursu przez kolejne lata. 

• Adrian Napierała, 
wójt Dopiewa:
— Serdecznie gratuluję czterech lat 
pisania o gminie Dopiewo oraz 18 
innych, a także o Poznaniu i życzę 
wielu następnych. Z okazji jubile-
uszu „Naszego Głosu Poznańskie-
go” proszę przyjąć szczere życzenia 
sympatii, sukcesów i wytrwałości dla 
całej redakcji. „Nasz Głos Poznań-
ski” jest gazetą bliską każdemu 
mieszkańcowi gminy Dopiewo. 
Aktualne tematy dotyczą także 
wydarzeń i problemów związanych 
z całym obszarem metropolitarnym, 
co wyróżnia Was na rynku prasy. 
Wiem, że doceniają Was specjaliści 
(m.in. tytuł Redakcja Roku 2012, 
Celne Pióro’2014 i The Best in 
Poland), ale serdecznie życzę Wam 
coraz większej popularności wśród 
Czytelników. 

Powiedzieli o „Naszym Głosie Poznańskim”

  czytają „Nasz Głos Poznański”.

Pióro z rąk prof. Tadeusza Wallasa i dr.  Mariana Króla.

n Komorniki.

„Nasz Głos Poznański” jest patronem Warty Poznań.
Gazetę można przeczytać jadąc RMI Taxi.
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10 ROZMAITOŚCI

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 
1302 osób fi zycznych oraz 149 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.
Red

FUNDATORZY GŁÓWNI

FUNDATORZY WIODĄCY

Zostań fundatorem pomnika Ignacego Paderewskiego
TEKST SPONSOROWANY

 NASZ PATRONAT

Nagrody za ciężką pracę

W miniony czwartek (9 kwietnia) 
odbyło się podsumowanie XXIII 
edycji Konsumenckiego Konkursu 
Jakości Produktów i Usług „Najlep-
sze w Polsce – The Best in Poland”. 
Podczas uroczystości, nad którą 
patronat sprawował „Nasz Głos 
Poznański”, godność Lidera Pra-
cy Organicznej wraz ze statuetką 
„Honorowego Hipolita” otrzymały 
Lucjana Kuźnicka-Tylenda, prezes 
zarządu TFP Sp. z o.o. w Kórniku 
oraz Izabela Grzybowska, dyrektor 
Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiolo-
gicznego w Kowanówku. Ponadto 
wręczano medale „Labor Omnia 
Vincit” oraz „Młody Pozytywista”. 
Tymi pierwszymi uhonorowani zo-
stali: Anna Słonka-Moskwa – prezes 
Wojewódzkiego Związku Artystów 
Rzeźbiarzy, dr Łukasz Mikołajczak 
– dyrektor fi rmy „KOMU-COM” 
w Poznaniu oraz Tomasz Szpon-
der – prezes Domu Wydawniczego 

„REBIS”, a drugimi: dr Ewa Szpot – 
prezes Hyundai w Swarzędzu, dr An-
drzej Rataj – rejent, poznański dzia-
łacz samorządowy – Poznań i Michał 
Gogulski – artysta, animator kultury 
– Poznań 

Certyfi kat Najlepsze w Polsce 
otrzymały: Wielkopolskie Centrum 
Pulmonologii i Torakochirurgii im. 
Eugenii i Janusza Zeylandów z Po-
znania, za: nowoczesne metody le-
czenia w chorobach płuc, Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Kępnie za: 
promowanie twórczych dokonań 
mieszkańców regionu oraz działania 
na rzecz czytelnika niepełnospraw-
nego, Gospodarstwo Zielarskie 
J.Mielcarz z Dobrzycy, za: wysokiej 
jakości produkcję ziół leczniczych na 
poziomie europejskim, Sanatorium 
Uzdrowiskowe „Bałtyk” (P.P.U.M. 
„DEKOM” Sp. z o.o.) z Kołobrze-
gu, za: wysoką jakość usług sanato-
ryjnych na poziomie europejskim, 

Powiatowy Bank Spółdzielczy 
w Gostyniu za: wysoką jakość usług 
bankowych dla ludności oraz fi rm 
i instytucji, Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe ATIS Sp. z o.o. z Poznania, 
za: meblowe wyposażenie obiektów 
użyteczności publicznej, FOSFAN 
S.A. ze Szczecina, za: FRUCTUS 
– nawozy ogrodnicze, Szpital Re-
habilitacyjno-Kardiologiczny w Ko-
wanówku, za: wysoką jakość usług 
zabiegowo-leczniczych i recha-
bilitacyjnych, Spółdzielczy Bank 
Ludowy w Zakrzewie, za: „Dobry 
Kredyt” – kredyt gotówkowy, Spół-
dzielnia Dostawców Mleka w Wie-
luniu, za: twarożek kanapkowo-ser-
nikowy „Mój Ulubiony”, SAVITOR 
Sp. z o.o. z Piekar, za: cukierki krów-
ki, A-Z Medica Sp. z o.o. z Gdańska, 
za: NoScar, Poznańska Wytwórnia 
Produktów Spożywczych „PEGAZ” 
sp. z o.o. za: musztardy „PEGAZ”, 
EKOR Walkowiak Sp. jawna ze Skó-
rzewa, za: nawozy, Gabi Plast PPH 
Gabriela Kośmider z Krotoszyna, 
za: naczynia jednorazowe, „SOBIK” 

Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. sp.k. 
z Bielsko-Białej, za: masło extra oseł-
ka górska 300 g, AMY PPHU Anna 
Majcherczyk z Dąbrowy Górniczej, 
za: elementy i komplety tekstylnego 
wyposażenia łóżeczka i pokoju nie-
mowlęcego, Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska Garwolin z Woli Ręb-
kowskiej, za: twaróg garwoliński 
tłusty i półtłusty, Fabryka Mebli 
Biurowych MARO Sp. z o.o. z Ko-
mornik, za: wysoką jakość produkcji 
mebli biurowych, Częstochowska 
Kapela Biesiadna „Grupa Romana” 
z Częstochowy, za: kultywowanie 
folkloru ludowego i biesiadnego na 
scenach Polski i Europy, Spółdziel-
nia Kółek Rolniczych w Stęszewie, 
za: całokształt 40-letniej działalności, 
WIELKOPOLSKA TELEWIZJA 
KABLOWA Sp. z o.o. z Poznania, za: 
program informacyjny – Puls Dnia, 
Firma Handlowo-Produkcyjno-Usłu-
gowa STOLARSTWO Wacław Na-
pierała z Międzychodu, za: wysokiej 
jakości usługi stolarskie dla ludności, 
Lumo Technika Grzewcza Sp. z o.o. 

z Mosiny, za: wysokiej jakości syste-
my grzewcze spełniające wymagania 
jakościowe.

Organizatorem konkursu „Najlep-
sze w Polsce – The Best in Poland”. 
jest Towarzystwo im. Hipolita Ce-
gielskiego. Jednym z patronów kon-
kursu jest nasza redakcja, która jest 
laureatem tego prestiżowego tytułu. 
W celu zgłoszenia najlepszej usługi 
lub produktu, należy wypełnić jeden 
z kuponów, które zamieszczamy na 
łamach „Naszego Głosu Poznań-
skiego”. Wypełnione kupony należy 
wysyłać na adres: Towarzystwo im. 
H. Cegielskiego, ul. Garncarska 8, 
61-817 Poznań. Najlepszych usłu-
godawców oraz producentów moż-
na też zgłaszać za pomocą kuponu 
zamieszczonego na stronie interne-
towej www.najlepsze-w-polsce.pl, 
rozstrzygnięcie kolejnego konkursu 
nastąpi jesienią 2015 r. Tradycyjnie 
wśród osób, które zagłosują zostaną 
rozlosowane upominki ufundowane 
przez wyróżnione fi rmy. 
Sławomir Lechna

Certyfi katy „Najlepsze w Polsce”, statuetki „Honorowego Hipolita”, medale 
„Młody Pozytywista” i „Labor Omnia Vincit” oraz i godność „Lider Pracy Organicznej” – oto 
nagrody, jakie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uroczyście wręczyło w Pałacu Działyńskich
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1 kwietnia został wmurowany kamień węgielny pod pomnik Paderewskiego. 

Pamiątkowe zdjęcie laureatów XXIII 
edycji Konsumenckiego Konkursu 
Jakości Produktów i Usług „Najlepsze 
w Polsce – The Best in Poland”.
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

To największe tego typu wydarzenie 
w kraju. Hasło tegorocznej edycji, 
w której uczestniczyło około 330 
wystawców, brzmiało: „Edukacja to 
podróż”. Ekspozycję odwiedziła re-
kordowa liczba około 33 tys. osób. 
Ogromnym zainteresowaniem cie-
szyły się także konferencje organi-
zowane w ramach targów. Uczest-
niczyło w nich ponad 3400 osób, 
w tym prawie 3.100 pedagogów. 

Na Targach Edukacyjnych nie 
zabrakło również szkół Powiatu 
Poznańskiego. Na stoisku pre-
zentowano ofertę edukacyjną na 
rok szkolny 2015/2016. Już tylko 
kilka tygodni pozostało gimnazja-
listom na podjęcie decyzji o wy-
borze dalszej ścieżki kształcenia. 
Pracownicy Wydziału Edukacji 
tłumaczyli odwiedzającej stoisko 
młodzieży i rodzicom zasady na-
boru elektronicznego, opowiadali 
o możliwościach rozwoju, jakie 
zapewniają szkoły Powiatu Po-
znańskiego. Przypominali, że pod-
jęta przez nich decyzja dotycząca 
wyboru szkoły i zawodu, będzie 

oddziaływała na ich dorosłe życie. 
Tym, którzy mieli problemy z wy-
borem dalszej ścieżki edukacyjnej 
pomagali psychologowie z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych. 
Sporym zainteresowaniem ze stro-
ny gimnazjalistów cieszył się test 
kompetencji zawodowych, który 
mogli bezpłatnie wykonać na sto-
isku Poradni.

Targi Edukacyjne były dla 
uczniów doskonałą okazją do zdo-
bycia wiedzy niezbędnej do podjęcia 
decyzji o dalszej drodze kształcenia, 
a dla nauczycieli to wyjątkowa moż-
liwość wymiany doświadczeń i po-
znania nowych trendów w edukacji.
Małgorzata Roszak

Edukacja to podróż
Od 20 do 22 marca na terenie MTP w Poznaniu odbywały się XIX Targi Edukacyjne

Kilka tygodni temu w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu odbyło się 
spotkanie podsumowujące realizację 
projektu „Sprawna fi rma – promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnie-
nia w powiecie poznańskim”. Przed-
sięwzięcie realizowane było przez 
Starostwo Powiatowe we współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy od 
marca 2013 r.

W spotkaniu uczestniczyli: To-
masz Łubiński – wicestarosta po-
znański, Zygmunt Jeżewski – czło-
nek zarządu powiatu w Poznaniu, 
Maria Sowińska – dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Poznaniu, 
koordynator i asystent koordynato-
ra projektu oraz uczestnicy projek-
tu, którzy w wyniku wsparcia otwo-
rzyli fi rmy, funkcjonujące obecnie 
na terenie powiatu poznańskiego 
i Poznania.

Podczas spotkania podsumowano 

efekty realizacji projektu, a zapro-
szeni goście podzielili się refl eksjami 
na temat prowadzonych działalności 
gospodarczych, perspektyw rozwoju 
i aktywności na rynku pracy. Celem 
projektu było wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości poprzez stworze-
nie 10 nowych miejsc pracy. Osobom 
bezrobotnym z niepełnosprawno-
ściami udzielono dotacji w wysoko-
ści 40.000 zł na uruchomienie dzia-
łalności gospodarczej. Adresatami 
projektu były osoby zarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Po-
znaniu i będące w wieku od 15 do 64 
lat, posiadające aktualne orzecze-
nie o stopniu niepełnosprawności, 
mieszkające na terenie powiatu po-
znańskiego, jak też posiadające ni-
skie kwalifi kacje zawodowe.

Każdego uczestnika projektu 
objęto wsparciem szkoleniowo-do-
radczym oraz Indywidualnym Pla-

nem Edukacyjno-Doradczym. Po 
naborze wniosków o przyznanie do-
tacji oraz ocenie formalnej i meryto-
rycznej wniosków i biznesplanów, 
10  z 15 uczestników projektu zo-
stało zakwalifi kowanych do otrzy-
mania bezzwrotnej dotacji w kwocie 
40.000 zł, jak też przeszkolonych 
z zasad prowadzenia własnej fi r-
my. Ostatecznie, w styczniu 2014 r. 
10 osób, w tym dwie kobiety, roz-
poczęło działalność gospodarczą. 
Ponadto przez pierwsze 6  miesięcy 
uczestnicy otrzymywali miesięczne 
wsparcie pomostowe w wysokości 
1.500 zł, przeznaczone głównie na 
pokrycie opłat związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej.

Nowo utworzone przedsiębior-
stwa prosperują m.in. w takich dzie-
dzinach jak fryzjerstwo, kosmetyka, 
usługi taksówkowe, diagnostyka 
i naprawa pojazdów, rękodzieło 
artystycznie, usługi budowlane 
i naprawcze, wideofi lmowanie, fo-
tografi a artystyczna. Warunkiem 
prawidłowego wydatkowania do-
tacji było utrzymanie działalności 
przez okres 12 miesięcy od jej za-
rejestrowania. Warunek ten został 
spełniony przez wszystkich uczest-
ników. O tym, jak duże znaczenie 
miała uzyskana dotacja i wsparcie 
pomostowe świadczyła mobiliza-
cja po stronie benefi cjentów oraz 
rzetelne podejście do obowiązków 
związanych z prawidłowym rozli-
czeniem dotacji. Nie ulega wątpli-
wości, że brak zaproponowanego 
w projekcie wsparcia fi nansowego 
pozbawiłby te osoby szans tym na 
rozwój osobisty i zawodowy, bezpo-
średnio związany właśnie z założe-
niem własnej fi rmy. Joanna Felińska

W tym roku budzącą się do życia 
przyrodę w kalendarzowy pierwszy 
dzień wiosny Pani Franciszka Sikor-
ska oglądała po raz setny. Dostojna 
jubilatka urodziła się bowiem 21 mar-
ca 1915 r. Pani Franciszka świętowała 
swoje setne urodziny w Gościńcu Su-
choleskim w otoczeniu licznie zgro-
madzonej rodziny i przyjaciół. W uro-
czystości mieli zaszczyt uczestniczyć 
przedstawiciele lokalnych władz. 
Mieszkańców osiedla Suchy Las, na 

którym mieszka pani Franciszka, re-
prezentował przewodniczący zarządu 
osiedla Krzysztof Pilas. Bukiet róż 
wręczył również wójt gminy Suchy 
Las Grzegorz Wojtera. List od staro-
sty poznańskiego Jana Grabkowskie-
go odczytał zaś jego asystent, Michał 
Dziedzic.

Jubilatce z okazji Jej wyjątkowe-
go święta pozostaje życzyć zdrowia, 
spokoju i wszelkiej pomyślności. 
Karolina Korcz 

Z myślą o potencjale artystycznym, 
jaki mają w sobie osoby z niepeł-
nosprawnościami powstał projekt 
Powiatowego Przeglądu Twórczości 
Artystycznej Osób Niepełnospraw-
nych – mieszkańców Powiatu Po-
znańskiego pn. „Zlot Talentów”. 
W tym roku odbędzie się III edycja 
przeglądu, a jego fi nał planowany 
jest na 18 września.

Zgłoszenia zarówno od osób in-
dywidualnych, jak i placówek lub 
organizacji, przyjmowane są do 
22  maja 2015 roku. Szczegóło-
we informacje na temat przeglą-
du oraz karta zgłoszeń na stronie 
www.powiat.poznan.pl oraz www.
maltadom.fc.pl lub pod nr tel. 
61 819 44 46, 507 117 248. Kontakt: 
maltadom@wp.pl . Anna Jaworska

Sprawne fi rmy w powiecie Sto wiosen mieszkanki 
Suchego Lasu

III edycja Zlotu Talentów

Hasło tegorocznej 
edycji brzmiało: 
„Edukacja to po-
dróż”, a targi odwie-
dziło 33 tys. osób
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„Jekyll&Hyde” na PolakPotrafi .pl
W maju na afi sz Teatru Muzyczne-
go w Poznaniu wraca najgorętsza 
premiera musicalowa roku „Jekyl-
l&Hyde”. Adaptacja noweli Rober-
ta Louisa Stevensona w mig podbiła 
serca publiczności. Na scenie zo-
baczymy historię doktora Jekyll’a, 
który po wypiciu tajemniczego elik-
siru zmienia swoje oblicze i w nocy 
przemienia się w Pana Hyde’a. 
Opowieść o walce dobra ze złem, 
o ciemnej stronie natury ludzkiej 
i przejmującej miłości, która jest sil-
niejsza niż opinia społeczna porywa 
od pierwszych minut. Historia do-
czekała się wielu realizacji teatral-
nych i fi lmowych, między innymi 
z udziałem Davida Hasellhofa, ale 
największym hitem stała się jej mu-
sicalowa adaptacja z muzyką Fran-
ka Wildhorna. Musical zagrano 
na Broadwayu bez przerwy ponad 
1.500 razy. Poznańską wersję bę-
dzie można zobaczyć 8–9 maja oraz 
21–23 maja. W tych dniach nagry-
wana będzie płyta, której premiera 
planowana jest na wrzesień.

Inicjatorem wydania płyty są sami 
widzowie, którzy od dnia premiery 

składają do Teatru Muzycznego za-
pytania o płytę i stworzyli specjalną 
ankietę z głosowaniem za jej po-
wstaniem! Teatrowi udało się wygo-
spodarować połowę funduszy na jej 
wydanie, tak więc wsparcie fanów 
jest niezbędne, aby płyta została wy-
dana! Na portalu PolakPotrafi .pl ru-
szyła akcja, dzięki której każdy chęt-
ny może zostać współproducentem 
krążka. Jest to poznańska crowdfun-
dingowa strona internetowa, gdzie 
przeprowadzane są zbiórki pieniędzy 

w celu sfi nansowania różnorodnych 
projektów z wielu dziedzin życia. 
Darczyńcy mogą liczyć na wspania-
łe, unikatowe nagrody. W przypadku 
płyty z musicalu „Jekyll&Hyde” są 
to między innymi: fotografi e ze spek-
taklu z autografami Janusza Kru-
cińskiego i Damiana Aleksandra, 
przedpremierowo singiel w wersji 
cyfrowej, płyta CD, umieszczenie na-
zwiska w książeczce płyty i na www 
Teatru, sesja zdjęciowa w scenogra-
fi i „Jekyll&Hyde”, wspólne zdjęcie 
z obsadą na scenie podczas koncertu 
„Face to Face”, nadanie tytułu Spon-
sor płyty, lekcja śpiewu z Jekyllem 
lub warsztat z wybranym realizato-
rem spektaklu, a także tablet z apli-
kacją Teatru Muzycznego.

Aby przyczynić się do wydania 
płyty i zostać jej współproducen-
tem można wpłacać kwoty od 1 zł 
do 10 000 zł, wybierając dla siebie 
odpowiednie nagrody. Płyta będzie 
pierwszym nagraniem musicalu 
„Jekyll&Hyde” w polskiej wersji ję-
zykowej, w wykonaniu najsławniej-
szych głosów musicalowych z kraju. 
Znajdą się na niej tak popularne 

songi, jak „To jest ten moment”, 
„Konfrontacja” czy „Niech się zja-
wią panowie”, na razie niedostępne 
na polskich nagraniach. Zebrane 
poprzez portal PolakPotrafi .pl środ-
ki zostaną przekazane na wynajęcie 
sprzętu, mastering i tłoczenie płyty. 

Partnerami akcji, która potrwa do 
17 maja, są już m.in. Stary Browar, 
Bilety24.pl oraz Marcin Kostaszuk 
– p.o. dyrektora Wydziału Kultury 
Miasta Poznania, Adam Trybusz 
– prezes Zarządu Andersia Proper-
ty / kanclerz Loży Wielkopolskiej 
Business Center Club, prof. Anto-
ni Szczuciński – przewodniczący 
Komisji Kultury i Nauki oraz wice-
przewodniczący Komisji Budżetu 

i Finansów oraz Nadzoru Właści-
cielskiego Miasta Poznania, Andrzej 
Byrt – ambasador RP we Francji 
oraz w Monako, Szymon Horowski 
– prezes Tarnowskiego Stowarzysze-
nia Przedsiębiorców oraz Zbigniew 
Grześkowiak – fi rma Grześkowiak 
sp. j. Akcję na portalu przez pierw-
sze dni wsparło już kilkadziesiąt 
osób prywatnych. Wierzymy, że to 
grono się powiększy i Wielkopolanie 
udowodnią, że potrafi ą wspólnie do-
konać wielkiej rzeczy – pierwszego 
nagrania hitowego musicalu w języ-
ku polskim! A warto – kto nie słyszał 
i chce się przekonać, ma ostatnią 
szansę w tym sezonie w maju! 
Sławomir Lechna

Styczniową premierę najnowszego 
spektaklu Teatru Tańca „Sortow-
nia” oglądał komplet publiczności, 
która nagrodziła zespół długimi 
owacjami. W związku z olbrzymim 
zainteresowaniem GOK „Sezam” 
w Tarnowie Podgórnym zaprasza 
na kolejne pokazy przedstawienia 
„ANTY=BAŚŃ” w Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo.

Pierwszy z nich odbędzie się 
w piątek, 17 kwietnia o godz. 10.15. 
Uczestniczyć w nim będą uczniowie 
szkół z terenu gmin Tarnowo Podgór-
ne oraz Rokietnica. Dzień później, 18 
kwietnia o godz. 18 spektakl obejrzeć 
będą mogli wszyscy chętni, którzy 
zakupią bilet w cenie 10 zł. Można to 
zrobić w miejscu imprezy (w godz. 
9–12 i 17–20), a także w Tarnowie 
Podgórnym: w siedzibie GOK „Se-
zam” (w godz. 9–15) i Domu Kultu-
ry (w godz. 15–20). Sprzedaż online 
prowadzi serwis Biletomat.pl. 

Warto pojawić się w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo i zobaczyć, na co 
stać zespół prowadzony przez Pio-
tra Bańkowskiego przy współpracy 
z Anną Hańczewską i Dawidem 

Mularczykiem. Znakomita muzyka, 
którą skomponował Michał NPoT 
Słowiński, gra świateł i scenogra-
fi i, kostiumy zaprojektowane przez 
Idalię Mantas – to wszystko wpływa 
na odbiór spektaklu. Najważniejszy 
jest jednak ruch – szeroka gama ta-
necznych technik oraz – do czego 
tancerze „Sortowni” zdążyli nas już 
przyzwyczaić – entuzjazm i energia, 
z jaką podchodzą do wszystkich 
występów. To one sprawiają, że na-
wet taneczny laik ogląda spektakl 
z prawdziwą przyjemnością.

Fragmenty występu i zdjęcia 
z premiery można obejrzeć na www.
antybasn.pl. 

Rada Teatru Muzycznego wspiera akcję na PolakPotrafi .pl 

• 8.05. godz. 19, 9.05. godz. 18, 
21–22.05. godz. 19, 23.05. godz. 
16 i 19.30. Bilety w cenie 35–
–120 zł do nabycia w kasie Teatru 
Muzycznego, on-line na www.
bilety24.pl i www.teatr-muzycz-
ny.poznan.pl . Dla naszych Czy-
telników mamy dwa podwójne 
bilety na konkurs na „Jekylla” 
na 8 maja na godzinę 19. 
Jak je zdobyć? Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl . 

„Jekyll&Hyde”
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 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

„ANTY=BAŚŃ” 
po raz drugi

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zaprosze-
nia. Jak je zdobyć? Odpowiedź 
na www.naszglospoznanski.pl . 

Zdobądź zaproszenie

 NASZ PATRONAT
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Tarnowo Podgórne śpiewa

Poznaniacy 
z Kazikiem 

Michał Kowalonek, wokalista ze-
społów „Myslovitz”, „Snoman” 
i „Lumikulu” będzie przewodniczą-
cym jury tegorocznej edycji Prze-
glądu Wokalistów „Rozśpiewana 
Gmina”. W niedzielę, 19 kwietnia 
w Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym przysłuchiwać się będzie 
występom przedszkolaków, które 
rozpoczną się o godz. 12, a także 
pozostałych grup wiekowych, które 
swoją część rozpoczną o godz. 14.

Do udziału w imprezie mogły 
zgłosić się przedszkola, szkoły, ale 

i wszyscy chętni, którzy chcą zapre-
zentować się na scenie. Wystąpią 
zarówno małe zespoły wokalne, jak 
i soliści, część z nich – z wykonywa-
nym na żywo akompaniamentem. 
Przegląd tradycyjnie nie będzie ty-
powym konkursem, najlepsi uczest-
nicy II części mogą jednak liczyć na 
wyróżnienia, udział w warsztatach 
prowadzonych przez M. Kowalonka 
oraz wsparcie GOK „Sezam” przy 
zgłaszaniu na konkursy o szerszym 
zasięgu. Wstęp dla publiczności jest 
wolny. Jarek Krawczyk

Pod koniec marca ukazała się pły-
ta „Wiwsekcja” zespołu Kazik & 
Kwartet ProForma. Długo oczeki-
wania i od dawna zapowiadana. Kto 
kryje się za tym projektem? 

Kazika Staszewskiego nie trze-
ba przedstawiać. Kwartet ProFor-
ma jest zaś popularnym w świecie 
poezji śpiewanej poznańskim… 
kwintetem. Trudno jest jednak po-
wiązać dokonania zespołu z „krainą 
łagodności” i typową piosenką po-
etycką. W dokonaniach poznania-
ków z Kwartetu ProForma słychać 
rockowy pazur, zaś dobór utworów 
i tekstów autorstwa m.in. Nicka Ca-
ve’a, Jacka Kaczmarskiego, Toma 
Waitsa oraz Stanisława i Kazimie-
rza Staszewskich ukazuje bardzo 
szerokie możliwości twórcze i inter-
pretacyjne Kwartetu. Projekt Kazi-
mierza Staszewskiego i Kwartetu 
ProForma daje nam możliwość po-
dróżowania po wielu muzycznych 
„krainach” – od tych alkoholowo-
rubasznych po całkowicie poważne 
i zaangażowane w problematykę 
współczesnego świata. 

Płyta „Wiwisekcja” zawiera zapis 
koncertu, który odbył się w War-
szawie w 2014 roku oraz efekty 
współpracy studyjnej – w sumie 24 
utwory. Na szczególną uwagę za-
sługują partie wokalne wokalistów: 
Przemysława Lembicza i Kazika 

Staszewskiego. Panowie doskonale 
się uzupełniają – zarówno w dialogu 
ojca (Przemysław) z synem (Kazik) 
w utworze Nicka Cave’a „Gorzki 
płacz”, czy też w „Deszczowych 
psach” autorstwa Toma Waitsa. 
Płyta to jednak nie tylko interpre-
tacje twórczości innych artystów. 
Na wyróżnienie zasłużyły również 
dwa utwory „kwartetowe” – au-
torski „Biały Dwór” oraz singlowy 
„Kalifat”, będący chyba też najbar-
dziej rockowym utworem na rzeczo-
nym wydawnictwie. I murowanym 
szlagierem rozgłośni radiowych 
– niezależnie od powagi wyrażanej 
tekstem autorstwa Kazimierza Sta-
szewskiego. 

Biała Bluzka
„Białą Bluzkę” Och-Teatru z War-
szawy, wzruszającą opowieść ko-
biety o kobiecie oraz lekcję miłości 
i życia, zobaczyć będzie można 18 
maja o godz. 19 w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu. Dla naszych Czytelni-
ków mamy jedno podwójne zapro-
szenie na ten spektakl z udziałem 
Krystyny Jandy.

„Biała bluzka” oparta na opo-
wiadaniu Agnieszki Osieckiej to 
opowieść o miłości niemożliwej, bo 
miłości do opozycjonisty. Historia 
kobiety nie mogącej sobie poradzić 
ze sobą i z Polską lat stanu wojenne-
go. Tytułowa biała bluzka była ma-
rzeniem i znakiem przystosowania 
do życia w kraju zakazów i nakazów, 
cenzury, opozycji, kartek na mięso, 
zaświadczeń z miejsca pracy, dowo-
dów, stempelków i godziny policyj-
nej i więźniów politycznych. Kraju 
braku wolności, w którym ułańska 
fantazja podlewana alkoholem, mi-
łość, przyjaźń i poczucie humoru 
pozwalały czuć smak życia. Z cza-
sem spektakl stał się „kultowy”, był 
grany w całej Polsce. Przeglądała się 
w nim dorastająca młodzież, któ-
ra uznała, że bohaterka Osieckiej 
mówi, myśli i czuje jak oni.

Dziś powrót do tamtej opowieści 
oznacza przedstawienie datowane 

znów w tamtych czasach. Ale bo-
haterka – dziś dojrzała kobieta po 
przejściach – i interpretuje, i myśli 
odmiennie. To samo, ale w innym 
zabarwieniu, inaczej akcentując 
problemy. Spektakl opowiada tak-
że nowym pokoleniom, w sposób 
specyfi czny dla Osieckiej, klimat 
i koloryt czasu minionego. W spek-
taklu emocje opowiadane są także 
przy pomocy dziesięciu najważ-
niejszych piosenek Agnieszki 

Osieckiej. To spektakl muzyczny 
ilustrowany materiałami fi lmowy-
mi. Red

Krystyna Janda wystąpi w Poznaniu
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• Dla naszych Czytelników 
mamy jedno podwójne zapro-
szenie na ten spektakl z udzia-
łem Krystyny Jandy. Szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl 

Mamy zaproszenie

• Dla Czytelników mamy dwie 
płyty CDS Kwartetu ProFor-
ma „Śmierć nie jest końcem” 
z limitowanej edycji – ograni-
czonej do liczby 500 numero-
wanych ręcznie egzemplarzy. 
Jak je zdobyć? Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl .

Zdobądź płytę

KONKURS
KONKURS

Marcin 
Cybulski
kontakt@naszglospoznanski.pl
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24 maja w Kostrzynie odbędzie się 
3. Kurdeszową (Za)Dyszka, czyli 
bieg na 10 km atestowaną trasą. Do 
18 maja trwają zapisy internetowe. 
W tym czasie opłata startowa wynosi 
30 zł. Ci, którzy dopiero w dniu zawo-
dów zdecydują się na start, zapłacą 50 
zł. Każdy, kto ukończy bieg otrzyma 
okolicznościowy medal i pamiątkowy 
kubek, a także posiłek regeneracyjny. 

Kurdeszowa (Za)Dyszka należy 
do Grand Prix Wielkopolski w bie-
gach na 10 km. Regulamin, trasa 
biegu i bieżące informacje doty-

czące biegu znajdują się na stronie 
www.kurdeszowazadyszka.pl 

Bieg odbywa się w czasie, gdy 
w Kostrzynie trwa Kurdesz Kasz-
telański – święto miasta. Daje to 
biegaczom możliwość skorzystania 
z licznych atrakcji przygotowanych 
z okazji Kurdesza.

Zapraszamy na naprawdę faj-
ną imprezę sportową do Kostrzy-
na. Organizatorzy: Urząd Miejski 
w Kostrzynie oraz Komisja Zdrowia 
i Sportu Rady Miejskiej Gminy Ko-
strzyn. Red

(Za)Dyszka w Kostrzynie 

Stęszewski przełaj

Trasa biegu, nad którym patronat od 
samego początku sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”, prowadzi w całości 
po Wielkopolskim Parku Narodo-
wym (jedna pętla), przez lasy i wzdłuż 
jezior, zahaczając o  Trzebaw, Łódź 
oraz oczywiście Stęszew, a kończy się 
na plaży nad Jeziorem Lipno. Limit 
czasu wynosi 1,5 godziny dla dystan-
su 10 km. Start biegu głównego pla-
nowany jest na godz. 12, natomiast 
od 9 rozpoczynają się biegi dziecięce 
Oxytop Dziecięce Przełaje. Najmłod-
si wystartują w kilku biegach na róż-
nych dystansach, w zależności od 
kategorii wiekowej.

Dekoracja najlepszych zawod-
ników odbędzie się około godz. 14 
na stadionie KS Lipno, a zaraz po 
niej piknik rodzinny na zakończenie 
biegów. 

W biegu głównym może wziąć 
udział każda osoba pełnoletnia, 

a wszyscy zawodnicy zostaną zwery-
fi kowani w biurze zawodów w dniu 
biegu. Limit uczestników wynosi 
500 osób.

Podczas Stęszewskiego Biegu 
Przełajowego będą rozgrywane na-
stępujące klasyfi kacje: klasyfi kacja 
generalna kobiet i mężczyzn, miesz-
kańców gminy Stęszew – przepro-
wadzona na podstawie dokumentu 
potwierdzającego adres zameldo-
wania, w kategoriach wiekowych 
oraz klasyfi kacja grupy biegowej 
Night Runners.

Każdy zawodnik, który ukończy 
bieg, otrzyma pamiątkowy medal. 
Po biegu organizator zapewnia 
ciepły posiłek. W klasyfi kacji ge-
neralnej kobiet oraz mężczyzn or-
ganizator przewiduje puchary za 
miejsca I–III oraz nagrody rzeczo-
we za miejsca I–III. W klasyfi kacji 
mieszkańców gminy Stęszew naj-

lepszy zawodnik oraz zawodniczka 
otrzymają puchary oraz nagrody 
rzeczowe.

Szczegóły dotyczące biegu oraz 
aktualne informacje uzyskać moż-
na na stronie www.bieg.steszew.pl 
oraz https://www.facebook.com/
SteszewskiBiegPrzelajowy

Zapisy przyjmowane są do 8 
czerwca 2015 r. i w dniu biegu tj. 20 
czerwca w Biurze Zawodów, jeśli li-
mit uczestników nie zostanie wcze-
śniej osiągnięty. Dodatkowo wszy-
scy uczestnicy, którzy do 1 czerwca 
zapiszą się na bieg i uiszczą opłatę 
startową, otrzymają w pakiecie star-
towym koszulkę.

20 czerwca odbędzie się już V edycja Stęszewskiego Biegu 
Przełajowego organizowanego przez gminę Stęszew 

Marta 
Marciniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Trasa biegu prowadzi w całości po Wielkopolskim Parku Narodowym. 

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT

W celu rozwijania pasji czytania 
wśród dzieci w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Kórniku prowadzona jest od 
wielu lat akcja „Cala Polska czyta 
dzieciom”. Uczniowie spotykają się 
w każdą środę w bibliotece, aby wy-
słuchać fragmentów książek czyta-
nych przez nauczycieli. 25 marca na 
uczniów z klas I–III czekała jednak 
niecodzienna niespodzianka. Tym 
razem spotkanie poprowadził znany 
polski sportowiec – lekkoatleta Mar-
cin Urbaś. Zdobył on złoty medal 
podczas halowych mistrzostw Euro-
py w Wiedniu w 2002 roku i brązowy 
w Madrycie w 2005 r. w biegu na 200 
m. W 2002 roku zdobył srebrny me-
dal w sztafecie 4x100 m podczas mi-
strzostw Europy w Monachium. Był 
mistrzem Polski na 200 m w latach 
1998–2001 i w roku 2004 oraz na 100 
m w 2002 r., natomiast w 1999 i 2004 
zdobył złote medale mistrzostw kraju 
w sztafecie 4 × 100 metrów. Siedmio-
krotnie zdobywał tytuł mistrza Polski, 
rekord Polski na 200 m na otwartym 
stadionie (19,98 s. na mistrzostwach 
świata w Sewilli 1999, jest drugim 
w historii białym sprinterem, który 
złamał barierę 20 sekund).

Lekkoatleta opowiedział dzie-
ciom o pasji swojego życia, jaką jest 

sport, zachęcał je do zdrowego stylu 
życia i do aktywnego spędzania wol-
nego czasu, rozwijania swoich pasji 
i talentów. Pan Marcin jako współ-
założyciel Akademii Kreatywnego 
Futbolu (profesjonalna akademia 
piłkarska łącząca koncepcje szko-
lenia psychomotorycznego, moto-
rycznego, indywidualnego szkole-
nia technicznego i sensorycznego 
na najwyższym poziomie) zaprosił 
dzieci do udziału w zajęciach.

Oczywiście jak na spotkanie czy-
telnicze przystało, sportowiec prze-
czytał dzieciom fragmenty książek 
„Bolek i Lolek” oraz „Przygody Mi-
kołajka”. Niezapomniane spotkanie 
zakończyło się rozdaniem dzieciom 
broszur Akademii z autografem 
Marcina Urbasia i wspólnym zdję-
ciem. Agata Dopierała

Marcin Urbaś 
w Kórniku

Lekkoatleta zachę-
cał dzieci do zdro-
wego stylu życia i do 
aktywnego spędza-
nia wolnego czasu
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Trwa wiosenny nabór do Wielkopol-
skiej Akademii Piłkarskiej. Swoich 
sił na piłkarskich boiskach może 
spróbować każdy chłopiec i dziew-
czynka urodzeni w latach 2002-
2009. Świat wielkiej piłki nożnej 
czeka na kolejne talenty!

Wielkopolska Akademia Piłkarska 
zaprasza na zajęcia piłkarskie, które 
odbywają się trzy razy w tygodniu 
w trzech lokalizacjach. Na młodych 
zawodników czekają także rozgryw-
ki ligowe, turnieje, a także treningi 
indywidualne. Pod okiem licencjo-
nowanych trenerów Polish Soccer 
Skills każdy może wspiąć się na wy-
żyny piłkarskich umiejętności i nie-

bawem być następcą Artjomsa Rud-
nevsa czy Roberta Lewandowskiego. 

Treningi odbywają się w go-
dzinach popołudniowych na po-
znańskich Orlikach przy ul. 
Baranowskiej (Starołęka), ul. Wy-
spiańskiego (Arena) oraz ul. Jesio-
nowej (Świerczewo). Szczegółowe 
informacje na stronie internetowej 
www.wap.org.pl. 

W ślady Rudnevsa 

REKLAMA

O Warcie Poznań piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl

Warta liderem

W meczu tym z powodu żółtych 
kartek nie mógł zagrać Franciszek 
Siwek. Prowadzenie poznaniakom 
w 36. minucie strzałem z dystansu 
dał Gracjan Goździk. Bardzo dobrze 
rozpoczęła się dla Warty druga po-
łowa, bo już w 47. minucie podwyż-
szył Michał Ciarkowski, który popi-
sał się efektownym strzałem z rzutu 
wolnego egzekwowanego z ponad 
20 metrów. Na 3:0 w 53. minucie po 
indywidualnej akcji podwyższył Da-
wid Czerniejewicz. W 73. minucie 
znakomitą okazję miał Ciarkowski, 
ale nie wykorzystał sytuacji sam na 
sam z bramkarzem gospodarzy. Po-
dobną sytuację zaprzepaścił także 
w doliczonym czasie gry.

W najbliższą środę Wartę czeka 
półfi nałowy mecz Pucharu Polski 
na szczeblu okręgu w Środzie Wiel-
kopolskiej z Polonią. Przypomnijmy 
podopieczni Tomasza Bekasa w dro-
dze do półfi nału pokonali kolejno 
Stellę Luboń 4:0, Luboński 1943 Lu-
boń 4:0, Huragan Pobiedziska 1:1 k. 
6:7 i ostatnio Wartę Międzychód 5:0.

W drugim spotkaniu półfi nałowym 
Sparta Oborniki podejmować będzie 
rezerwy Lecha Poznań. Oba mecze 
rozpoczną się o godzinie 17.

Warta Poznań pokonała we Włocławku miejscową Włoclavię 
3:0 (1:0) w meczu 22. kolejki rozgrywek III ligi piłkarskiej

Karol 
Jaroni 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Bramki: Gracjan Goździk (36), 
Michał Ciarkowski (47) i Dawid 
Czerniejewicz (53).
Warta: Bartosz Pawłowski – 
Dawid Czerniejewicz, Alain 
Ngamayama, Wojciech On-
sorge, Nikodem Fiedosewicz, 
Artur Marciniak (90. Miłosz 
Brylewski), Adrian Laskowski, 
Filip Brzostowski (83. Tomasz 
Koziorowski), Michał Ciarkowski, 
Gracjan Goździk (70. Krystian 
Łukaszyk), Łukasz Spławski (83. 
Adam Durowicz).

Włoclavia – Warta 
0:3 (0:1)

• Dla Czytelników mamy 5 
karnetów na trzy bezpłatne 
treningi. Szczegóły na www.
naszglospoznanski.pl .

Karnety na treningi

Tomasz Bekas
trener Tarnovii
— Przez 90 mi-
nut dominowa-
liśmy na boisku, 
zwycięstwo 3:0, 
to najniższy 

wymiar kary dla gospodarzy, 
bo nie wykorzystaliśmy wielu 
dogodnych sytuacji na strzelenie 
gola. Ale cóż… za zwycięstwo 
3:0, czy 5:0 jest tyle samo punk-
tów. Najważniejsze, że potrafi li-
śmy się podnieść po przegranej 
w Ostrowie i odnieść kolejne 
zwycięstwo. Wracając do meczu 
w Ostrowie, to muszę stwier-
dzić, że graliśmy w 10 przeciwko 
14, bo trójka sędziów na czele 
z głównym z Konina wypaczyli 
wynik psując nam Wielkanoc. 

Powiedzieli po meczu

W sobotę w 23 kolejce III ligi 
Warta zmierzy się we Wrześni 
z Victorią. Na własnym boisku pod-
opiecznych Tomasza Bekasa zoba-
czymy 25 kwietnia, kiedy zieloni 

gościć będą Polonię Środa Wlkp. 
Dla naszych Czytelników będziemy 
mieli 5 podwójnych zaproszeń na 
to spotkanie. Szukajcie na www.na-
szglospoznanski.pl .

KONKURS

R E L A C J E  Z  A R E N R E L A C J E  Z  A R E N 
S P O R T O W Y C HS P O R T O W Y C H

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Impreza dla każdego – biegaczy, któ-
rzy do wyboru mają dwa dystanse – 
półmaraton i Pogoń za Lwem – 7 km, 
dzieci – w ramach wydarzenia orga-
nizowane są zawody dla młodszych 
biegaczy – Bieg Lwiątek, młodzieży 
– która będzie startować w sztafecie 
szkolnej, seniorów – którzy wesprą 
sztafety pokoleń, ale także dla kibi-
ców – dla nich organizatorzy szykują 
atrakcyjne expo. Patronat medialny 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”.

Bieg Lwa zyskał status jednego 
z najszybszych polskich półmara-
tonów. Co roku czołówkę tworzą 
najlepsi biegacze w kraju i zagra-
niczni goście. Ubiegłoroczni zwy-
cięzcy to Kenijczyk Mark Kwalia 
i Olga Ochal. Najlepsi zawodnicy 
mogą liczyć na wysokie nagrody fi -
nansowe – pula nagród w tym roku 
to 50 000 zł. Nie oznacza to, że cała 
uwaga skupia się na zawodowcach. 
To biegający amatorsko i rekreacyj-
nie są w zdecydowanej większości. 
Podobnie jak w poprzednich edy-
cjach mogą liczyć na bogate pakiety 
startowe i regeneracyjne. 

– Wśród gadżetów, jakie przygo-
towaliśmy jest techniczna koszulka 
biegowa z oryginalnym nadrukiem, 
który został wybrany w głosowaniu 
przez samych biegaczy. Myślę, że 
ciekawym pomysłem jest pamiąt-
kowy medal, który w swoim central-

nym miejscu będzie ozdobiony ka-
mieniem Swarovski Cristal – mówi 
Piotr Modzelewski, dyrektor biegu. 

Sportowa rywalizacja to jedno, 
ale Bieg Lwa to także wydarzenie 
rodzinne i towarzyskie. Nie trzeba 
być biegaczem, by 24 maja pojawić 
się w miasteczku biegowym. Atrak-
cje, jakie wypełnią expo towarzyszą-
ce imprezie wyglądają imponująco. 
Będzie ścianka wspinaczkowa, kule 

wodne w wielkim basenie, zjeżdżal-
nie, bungie, przejażdżki specjalny-
mi pojazdami, strefy przygody, kre-
atywne, zdrowia, bezpieczeństwa, 
techniki i wiele innych. Fachowcy 
zajmą się rowerami – każdy, kto 
chce odświeżyć swój rower będzie 
mógł podczas Biegu Lwa zmie-
nić jego kolor. Na koniec deser. 
Po południu na stadionie Tarnovii 
pojawi się zespół TABU! To jedna 

z gwiazd festiwalu Woodstock i zna-
ny z radia i telewizji zdobywca Zło-
tego Bączka. Koncert będzie otwar-
ty dla wszystkich zainteresowanych. 

Biegacze nie mają już szansy, by 
zapisać się do imprezy – rejestracja 
potrwała zaledwie kilka dni – ale każ-
dy, kto chce pokibicować startującym 
i skorzystać z szeregu atrakcji towarzy-
szących Biegowi Lwa – ma taką możli-
wość. Początek expo jest zaplanowany 

na godzinę 9:00. Start biegów – pół-
maratonu i Pogoni za Lwem – o 14:00. 

Więcej informacji o imprezie 
znajdują się na www.bieglwa.pl oraz 
na www.naszglospoznanski.pl .

Bieg Lwa – nie tylko dla biegaczy!
24 maja to data, którą warto zapamiętać. Tego dnia odbędzie się Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym

Justyna 
Grzywaczewska
kontakt@naszglospoznanski.pl

Czołówkę stanowią czołowi zawodnicy, m.in. 
z Kenii.

Podczas imprezy hostessa rozdaje „Nasz Głos 
Poznański”.

Uczestnikiem biegu jest wójt Tarnowo Podgórne-
go Tadeusz Czajka.
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