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Pielgrzymka Neo-NówkiPielgrzymka Neo-Nówki STR. 11
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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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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!

Geppert na bisGeppert na bis

Organizatorzy recitalu Edyty 
Geppert postanowili powrócić 
do Poznania 12 czerwca. 
Dla Czytelników mamy 
4 podwójne zaproszenia 
STR. 11
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Wszyscy biegają, dlaczego nie ja?

Kalendarium

27 kwietnia
PONIEDZIAŁEK
• „Weekend z R.” warszawskie-
go Och-Teatru, mistrzowską 
komedię charakterów i sytuacji 
w gwiazdorskiej obsadzie, 
będzie można zobaczyć 27 
kwietnia o godz. 17.30 i 20.30 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu. 

1–3 maja
PIĄTEK–NIEDZIELA
• W tych dniach odbędą się 
swarzędzkie Józefi nki 2015. 
W programie są wydarzenia 
artystyczne, sportowe, gra 
miejska! W piątek o 18 – 
BIESIADASHOW z Jackiem 
Kawalcem i zespołem Loola.
• Poznańska Lokalna Organi-
zacja Turystyczna zaprasza na 
ósmą edycję akcji „Poznań za 
pół ceny” w weekend 2–3 maja. 
Na turystów będzie czeka-
ło znów kilkuset partnerów 
z atrakcyjnym rabatami, a także 
bogaty i unikalny program 
turystyczny.

9 maja
SOBOTA
• Każdy, kto w dzieciństwie ba-
wił się zabawkowymi koparkami 
czy dźwigami, może zrealizować 
swoje marzenia, by zasiąść na 
miejscu operatora prawdziwych 
urządzeń budowlanych. 9 maja 
MTP zapraszają na festyn 
wielkich maszyn w ramach 
Międzynarodowych Targów 
Maszyn Budowlanych, Pojaz-
dów i Sprzętu Specjalistycznego 
Intermasz.

24 maja
NIEDZIELA
• O godzinie 18 w klubie Blue 
Note rozpoczyna się koncert 
charytatywny Gramy dla 
Michała Durowicza, na który za-
praszamy wszystkich chętnych 
ludzi o dobrym sercu.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Chciałbym znowu przebiec 
maraton – rzuciłem do znajomego. 
Ten z niedowierzaniem zapytał, 
kiedy przebiegłem? – Nigdy, ale 
raz chciałem – odpowiedziałem. 
Rzeczywiście – taki pomysł miałem 
w roku kiedy obchodziłem 40-te 
urodziny. Zacząłem biegać, ale 
równie szybko przestałem. 

Już 30 lat temu biegałem i przez 
parę lat byłem jedyny w mojej miej-
scowości – nieco się wstydziłem, bo 
to nie było modne. Dzisiaj co rusz 
widzę osoby biegające i po latach 

przerwy znów chciałbym regularnie 
biegać, do czego i Państwa zachę-
cam. Zacząć można samemu bez 
forsowania tempa i dystansu. Potem 
można wziąć udział w masowych za-
wodach – okazji ku temu jest dużo. 

3 maja w Poznaniu Wings for 
Life World Run, 24 maja półmara-
ton w Tarnowie Podgórnym i 10-ki-
lometrowy bieg w Kostrzynie – to 
pierwsze imprezy biegowe jakie 
przyszły mi do głowy. Amatorzy 
biegania w zależności od przygo-
towania mogą wybrać. Tydzień 

później kolejna okazja w poddo-
piewskiej Dąbrówce. W czerw-
cu sympatyczny bieg trasami 
Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego w Stęszewie. A i w innych 
miejscowościach okazji do startów 
nie brakuje. Nie tylko zresztą bie-
gowych. Jak dowodzi nasza sonda 
(więcej na str. 3) interesujemy się 
wieloma dyscyplinami, poza piłką 
nożną. Należy cieszyć się, że coraz 
więcej osób nie tylko kibicuje, ale 
i czynnie uprawa ulubioną przez 
siebie dyscyplinę.

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

W okolicy jest 
wiele imprez 
sportowych 

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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DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA
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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

11 V
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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TEMAT NUMERU

Przypomnijmy: w opisywanej an-
kiecie zadaliśmy naszym Czytelni-
kom pytanie o popularność sportów 
– prosząc o wyłączenie z rozwa-
żań piłki nożnej, a uściślając – jej 
11-osobowej odmiany stadionowej. 
W podsumowaniu ujęliśmy opinie 
444 kibiców z Poznania i okolic.

Jak wygląda klasyfi kacja na po-
dium? Na pierwszym miejscu, z wy-
nikiem 31,7% głosów uplasował się 
żużel. Takiego wyniku należało się 
spodziewać. „Czarny sport” zdomi-
nował pozostałe dyscypliny, a w ze-
stawieniu z wynikami oddanymi na 
wyścigi samochodowe i motocyklo-
we (dodatkowe 4,7% oddanych gło-
sów) ta przewaga sportów motoro-
wych jest jeszcze wyraźniejsza.

Druga lokata przypadła rugby – 
na tę „srebrną” dyscyplinę sporto-
wą oddało swój głos 11,7% respon-
dentów. Trzecie miejsce na podium 
(i symboliczny brąz) wywalczyła 
poznańska koszykówka, półprocen-
towym „rzutem na taśmę” wyprze-
dzając… hokej na lodzie. W obydwu 
przypadkach na te dyscypliny odda-
no po 10% głosów (odpowiednio: 
10,49% oraz 10,00%).

Na dalszych pozycjach, choć wciąż 
bardzo blisko pozycji medalowych 
znalazły się: futbol amerykański 
(8,8% głosów), wyścigi samochodo-
we i motocyklowe (4,7% oddanych 
głosów), lacrosse (3,4% głosów). 
Ranking popularności zamykają: 
piłka siatkowa, hokej na trawie, piłka 
ręczna, ultimate frisbee i futsal. I jest 
to absolutny „Top 12” popularnych 
sportów w naszym regionie. Dyscy-
plinom, drużynom i zawodnikom 
gratulujemy! A kibicom dziękujemy 
za chęć podzielenia się opiniami.

Popularność dyscyplin w naszym 
rankingu niewątpliwie zwiększy-
ły ostatnie wydarzenia sportowe 
– m.in. batalia koszykarek ENEA 
AZS Poznań i JTC MUKS Poznań 
o awans do Tauron Basket Ligi, 
a także okołosportowe – m.in. dys-
kusja nad przyszłością toru Poznań, 
działania zmierzające do powrotu 
zespołu PSŻ Poznań na polskie tory 
żużlowe oraz projekt Sportowy Go-
laj. Popularność hokeja na lodzie 
możemy powiązać z aktywnością 
PTH Kozice Poznań i planami roz-
woju kobiecej drużyny. Popularność 
rugby zawsze była w Poznaniu dość 
wysoka. W ostatnim czasie głośno 
jest o meczach reprezentacji – to-
warzyskich i w Pucharze Narodów 
Europy. Niewątpliwie wpływa to 
również na lokalną rozpoznawal-
ność dyscypliny. Nie bez znaczenia 
są również działania promocyjne 
prowadzone przez zespoły Posnanii 
i NKR Chaos Poznań w mediach 
społecznościowych i aktywność ligo-
wa drużyn. Pod tym względem jed-

nak największymi wygranymi zdają 
się być poznańscy lacrosse’owcy 
oraz futboliści amerykańscy. W tych 
obszarach zabrakło głośniejszych 
wydarzeń. Jednak dzięki zaangażo-
waniu zawodników i sympatyków 
Poznań Hussars lacrosse już został 
przez poznaniaków zauważony. 
Podobnie rzecz się ma z futbolem 
amerykańskim i aktywnością dru-
żyn Kozły Poznań i Patrioci Poznań. 
Obydwie dyscypliny uzyskały wyższe 
pozycje niż popularniejsza w naszym 
kraju piłka ręczna. Powinniśmy też 
pamiętać, że wspomniane powyżej 
dyscypliny (i zespoły również) naj-
częściej nie dysponują budżetami 
dedykowanymi działaniom promo-
cyjnym. Można więc przyjąć, że lo-
kalny sport promuje się siłą swoich 
zawodników, działaczy i pasjonatów.

Tradycją naszych podsumowań 
jest prezentacja wybranych wypo-
wiedzi respondentów. Opinie z tzw. 
„wolnego ringu” pozostawiamy 
w pisowni oryginalnej:

Według Czytelniczki „Magdy S.” 
na lokalne zainteresowanie zasługu-
je żużel: „Sport, który gościł w Po-
znaniu długie lata, ma tradycje. Po-
woli podnosi się dzięki determinacji 
i ciężkiej pracy wielu osób, a także 
woli mieszkańców – kibiców. Nie-
zwykle widowiskowy sport, pełen 
emocji. Rodzinny żużlowy Golęcin 
musi powrócić na mapę Poznania!”

Zdaniem „Janka” dyscypliną 
z przekazem jest futbol amerykań-
ski: (…) ponieważ w drużynie fut-
bolowej można poczuć się jak w ro-
dzinie, gra jest atrakcyjna i wymaga 
dużego poświęcenia, ten sport uczy 
pokory oraz wiary we własne możli-
wości i tego, że nigdy nie wolno się 
poddawać. Dzięki treningom oraz 
grze w meczach możemy poznać le-
piej swoje ciało, wiemy do czego je-
steśmy zdolni – jak szybko możemy 
biec, robić zwód ciałem, jak wytrzy-
mali jesteśmy.”

W Waszych opiniach pojawiają 
się również wypowiedzi dotyczące 
koszykówki, trzeciej poznańskiej siły. 
Zdaniem „Gerarda” „kobieca ko-
szykówka w Poznaniu coraz bardziej 
przykuwa uwagę. Wiele poznańskich 
drużyn odbija się od fi nansowego dna 
i cieszę się, że jest wybór i mogę pójść 
zarówno na Lecha, jak i na kosza od 
dziewczyn z AZS-u. Jest dynamika, 
są emocje. Na Chwiałce jestem blisko 

parkietu, grę się nie tylko widzi, ale też 
przejmuje jej aurę. Jesteś na widowni 
członkiem zespołu. Dla mnie bom-
ba.” Ta wypowiedź również zyskała 
nasze zainteresowanie. Czytaliśmy ją 
z niedowierzaniem kilkukrotnie – nie-
zwykle trafnie oddaje ducha sportu 
i kibicowania.

Na sam koniec pozostaje nam 
jeszcze przyznanie wyróżnienia 
„TriC Tygodnia” za najbardziej nie-
typowe i zaskakujące opinie. W tym 
numerze Naszego Głosu Poznań-
skiego nasze wyróżnienie przyzna-
jemy miłośnikowi dyscypliny nieco 

mniej u nas popularnej za wypo-
wiedź: „Gra. Zabawa. Krew. Łzy. 
Pot. Przyjaźń. Rywalizacja. Życie. 
Lacrosse”, a także cytowanemu po-
wyżej „Gerardowi” za koszykarskie 
podsumowanie. Sedno w kilku sło-
wach. Gratulujemy!

Jeśli chcesz uzyskać więcej infor-
macji na temat wyników naszej son-

dy lub podyskutować z autorami po 
prostu wyślij do nas wiadomość – pod 
adres: kontakt@sportanalytics.pl

Kolejnej ankiety wypatrujcie już 
teraz w serwisie NGP! Jesteśmy 
w górnym prawym narożniku stro-
ny! Kolejna sonda na gorący temat 
objawi się już wkrótce! Polecamy się 
uwadze Czytelników!

Poznań i okolice sportem stoją

Marcin 
Cybulski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Paweł 
Chmielowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZA SONDA

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

Motorowym – można dodać. W naszej kolejnej ankiecie Naszego Głosu 
Poznańskiego i Sport Analytics sporty motorowe urosły do drugiej, tuż po piłce nożnej, siły w Poznaniu. 
Prymat tej pierwszej jest niepodważalny, ale okazuje się, że kibicujemy również innym dyscyplinom 

żużel 31,70%
rugby 11,70%
koszykówka 10,50%
hokej na lodzie 10,00%
futbol amerykański 8,80%
wyścigi 4,70%
lacrosse 3,40%
piłka siatkowa 3,20%
hokej na trawie 2,90%

Ranking popularności
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4 WYDARZENIA

REKLAMA

23 maja w Buku odbędzie się kon-
cert pod hasłem „Tobie zaufałem 
Panie”. Patronat medialny objął 
„Nasz Głos Poznański”.

– Jesteśmy z parafi i pw. św. Sta-
nisława Biskupa i Męczennika 
w Buku, gdzie od kilkuset lat czczo-
na jest Matka Boska Bukowska 
Literacka – mówią organizatorzy. 
– Aby rozszerzyć Jej kult i szerzyć 
miłosierdzie Boże, postanowiliśmy 
zorganizować w naszej małej miej-
scowości wielki koncert uwielbie-
nia pod hasłem „Tobie Zaufałem 
Panie”. Na wydarzeniu będziemy 
mieć okazję gościć ojca Antonello 
i Enrique z Brazylii, a punktem kul-
minacyjnym spotkania będzie msza 

święta pod przewodnictwem bisku-
pa Damiana Bryla. Naszym pra-
gnieniem jest zaprosić szczególnie 
chorych, cierpiących i samotnych. 
Koncert będzie darmowy dla uczest-
ników, organizatorzy proszą jednak 
o wcześniejszą rejestrację na stronie 
www.tobiezaufalempanie.pl . Licz-
ba miejsc jest ograniczona, a zare-
jestrowanie się gwarantuje miejsce 
siedzące! Lech

Wielki koncert 
w Buku
 NASZ PATRONAT

Spotkanie samorządu i biznesu 

Partnerem biznesowym był ING 
Bank Śląski, natomiast dziennik 
Rzeczpospolita objął wydarzenie 
patronatem medialnym. Ogólno-
polski charakter konferencji pod-
kreślał udział samorządowców z ca-
łego kraju: również z województw 
pomorskiego, czy warmińsko-ma-
zurskiego. Stronę biznesową repre-
zentowali członkowie TSP. 

Konferencja rozpoczęła się od 
debaty gospodarczej w ramach cy-
klu „Śniadania z Rzeczpospolitą”. 
Dyskusję poprowadził red. Marcin 
Piasecki, a panelistami byli prof. 
Piotr Płoszajski i prof. Marek Góra 
z warszawskiej Szkoły Głównej 
Handlowej, prof. Tadeusz Kowalski 
z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, członek Rady Polityki 
Pieniężnej dr Andrzej Rzońca i Do-
rota Wolna z PwC. 

Punktem wyjścia dla debaty była 
ocena kondycji polskiej gospodarki 
i prognoza kierunków jej rozwoju. 
Skupiając się na relacji biznes – sa-
morząd wskazywano na potrzebę 
stałego wprowadzania innowacji 
w obu tych obszarach. Jednocze-
śnie podkreślano konieczność 
stałego rozwoju i dokształcania za-
równo instytucji, jak i jej członków. 
Rozmawiano o potrzebie zdefi nio-
wania unikalnej niszy, czyli spe-
cjalności, która będzie kluczowym 
czynnikiem sukcesu organizacji. 

Co ważne, paneliści zgodzili się, 
że ograniczenia jakie posiada fi r-
ma czy samorząd powinny stać się 
inspiracją do poszukiwań nowych 
możliwości rozwoju. Dyskutowano 
także na temat współczesnej pol-
skiej polityki fi skalnej i jej wpływu 
na działalność przedsiębiorstw, 

a co za tym idzie na budżety samo-
rządów. 

Po krótkiej przerwie odbyły się 
dwie debaty. W pierwszej rozmawia-
no na temat strategii dobrych relacji. 
Witold Horowski, właściciel fi rmy 
STRATEX zaprosił do panelu prezy-
denta Nowej Soli Wadima Tyszkie-
wicza, prezesa Zarządu Strauss Cafe 
Poland Jacka Gunera, prezes Zarządu 
World Trade Center Poznań Danutę 
Kubasik oraz prezydenta Polsko-
Amerykańskiej Izby Handlowej Ma-
cieja Cybulskiego. Paneliści zastana-
wiali się jakie czynniki mają wpływ na 
zbudowanie i rozwijanie partnerskich 
relacji pomiędzy przedsiębiorcami 
a samorządowcami. Poruszono także 

rolę instytucji doradczych w procesie 
nawiązywania i zacieśniania wzajem-
nych kontaktów.

Temat kontynuowano na drugim 
panelu poświęconym przyciąganiu 
inwestorów. Prowadzący Wojciech 
Ławniczak skoncentrował dyskusję 
wokół trzech obszarów: nastawienia 
samorządu do inwestora, obaw lo-
kalnego biznesu przed inwestorem 
zagranicznym oraz zasad współ-
pracy jednostek samorządu tery-
torialnego, inwestora i biznesu lo-
kalnego. Na ten temat rozmawiali: 
burmistrz Grodziska Mazowieckie-
go Grzegorz Benedykciński, prezy-
dent Wielkopolskiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej Wojciech Kruk, 

współwłaścicielka fi rmy Adam’s 
Anna Skrzyniarz i dyrektor fi nan-
sowy Grupy Muszkieterów Jarosław 
Konopka. Rozmawiano o zmianach 
na rynku pracy jakie zachodzą po 
pojawieniu się nowych podmiotów, 
zwłaszcza dużych, o ograniczeniach 
i trudnościach jakie napotykają 
przedsiębiorcy oraz o czynnikach 
jakie analizują izby handlowe przy 
ocenie terenów inwestycyjnych.

Po południu odbyły się dwie sesje 
warsztatowe pogłębiające w sposób 
praktyczny temat dobrych relacji 
i przyciągania inwestorów. 

Relacja z konferencji znajduje się 
na stronie internetowej www.odko-
dowany.pl . Agnieszka Rzeźnik

Ponad stu przedstawicieli biznesu i samorządu uczestniczyło w II konferencji Odkodowany Biznes 
Odkodowany Samorząd w Tarnowie Podgórnym, zorganizowanej przez gminę Tarnowo Podgórne 
i Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców (TSP)
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Na konferencji 
rozmawiano o 
relacjach pomiędzy 
przedsiębiorcami 
a samorządowcami

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296
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WYDARZENIA

REKLAMA

Powstaje szkoła jak z żurnala
Trwają prace wykończeniowe pierwszego etapu budowy kompleksu edukacyjnego w Kamionkach (gm. Kórnik)
Powstaje dwukondygnacyjny bu-
dynek szkoły podstawowej (18 
oddziałów) wraz z łącznikiem pro-
wadzącym do bloku żywieniowego, 
bloku centralnego (jadalnia, bi-
blioteka z czytelnią), wraz z jedno-
kondygnacyjną halą sportową z za-
pleczem szatniowo – sanitarnym. 
Powierzchnia zabudowy tego etapu 
to 3.132,56 m2, powierzchnia użyt-
kowa 4.565,64 m2, kubatura – 17 
458,74 m3, wysokość budynku – 
10,42 m.

Wyłonionym w konkursie pro-
jektantem kompleksu jest Sier-
giej Studio Architektury Grzegorz 
Siergiej z Wrocławia. Wykonawcą 
– PKOB WEGNER Spółka z o.o. 
Sp. k., Rudki 10, 62-240 Trzemesz-
no. Nadzór nad budową sprawują: 
Sławomir Gierliński (nadzór bran-
ży budowlanej), Andrzej Szafrań-
ski (nadzór branży elektrycznej), 
Zdzisław Urbaniak (nadzór branży 
sanitarnej). Umowę z wykonawcą 
podpisano 14 stycznia 2014r, a plac 
budowy przekazano 21 stycznia 
2014r.

W ramach inwestycji powstaną:
•  drogi wewnętrznej wzdłuż ul. 

Mieczewskiej – fragment na od-

cinku pomiędzy wjazdem central-
nym, a południowym,

•  parking dla samochodów osobo-
wych wzdłuż ulicy Mieczewskiej, 
na 41 miejsc postojowych, w tym 
3 stanowiska dla niepełnospraw-
nych,

•  parking dla samochodów osobo-
wych wzdłuż ulicy Mieczewskiej 
na 17 miejsc postojowych,

•  pętla autobusowa na dwa autobu-
sy z wjazdem z ul. Mieczewskiej 
i wyjazdem z ul. Porannej Rosy,

•  dojazd techniczny do zaplecza 
kuchennego i pomieszczenia na 
odpady stałe wraz z placem ma-
newrowym,

•  pętla drogi przeciwpożarowej,
•  dojazd techniczny do zaplecza 

sportowego wraz z placem ma-
newrowym,

•  plac w strefi e wejściowej do bu-
dynku wraz z małą architekturą 
oraz zielenią towarzyszącą,

•  bieżnia z nawierzchnią syntetyczną 
wraz z obejściami, piłko-chwytami,

•  trybuny zewnętrzne wzdłuż bo-
iska trawiastego i bieżni,

•  boisko trawiaste do piłki nożnej 
wraz z obejściem, piłko-chwytami,

•  dwa boiska wielofunkcyjne 
o nawierzchni syntetycznej wraz 
z obejściami, piłko-chwytami,

•  ciągi piesze w obrębie I etapu in-
westycji,

•  ogrodzenia docelowe terenu kom-
pleksu oraz ogrodzenia tymcza-
sowe biegnące na granicy etapów,

•  układu zieleni niskiej, średniej i wy-

sokiej na terenie kompleksu oraz 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych,

•  infrastruktura techniczna w ob-
szarach powyższych elementów 
zainwestowania,

•  sieć wodociągowa wraz z przyłą-
czem do projektowanego budynku,

•  kanalizacja sanitarna wraz z przy-
łączem do budynku,

•  sieć kanalizacji deszczowej wraz 
z przyłączami do projektowanego 
budynku, separatorem substancji 
ropopochodnych z osadnikiem 
oraz system odprowadzenia wód 
opadowych, studni chłonnych,

•  kablowa sieć rozdzielcza niskiego 
napięcia,

•  sieć oświetlenia terenu – dróg, cią-
gów pieszych, zaplecza sportowe-
go wraz z szafkami sterowniczymi 
i rozdzielniami elektrycznymi.
Wartość inwestycji brutto to 

14.757.539,99 zł (tylko budowa).
Planowany termin zakończenia 

prac: 31 maja 2015 r.

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

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

1000 kart Rodzina 5+

Program Rodzina 5+ wszedł z życie 
w lipcu ubiegłego roku i od samego 
początku cieszył się dużym zaintere-
sowaniem. Od lipca 2014 do kwiet-
nia 2015 Urząd Gminy Komorniki 
realizując 201 złożonych wniosków 
wydał 1018 kart. W urzędzie, od 
czerwca ubiegłego roku wydawane 
są także karty rządowego programu 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. 
Do dziś wydano 809 takich kart. 

Zanim ruszył program na liście 
jego partnerów fi gurowało kilka 
lokalnych fi rm. Dziś jest ich już 
czterdzieści, także spoza gminy, 
oferujących rabaty i zniżki dla du-
żych rodzin. Wśród nich są podmio-
ty prywatne rozmaitych branż oraz 
jednostki gminne, jak przedszkola, 
GOSiR, GOK, Biblioteka. 

Przypomnijmy, że użytkownika-
mi kart rodzina 5+ mogą być rodzi-
ny wielodzietne (tj. wychowujące co 
najmniej trójkę dzieci), zamieszkałe 
na terenie gminy Komorniki. 

Zapraszamy fi rmy, podmioty 
i stowarzyszenia do udziału w Pro-
gramie Rodzina 5+. 

Już ponad 1000 kart dla rodzin wielodzietnych wydała gmina 
Komorniki

Gmina Komorniki bierze udział w ak-
cji Podwórko Nivea, w którym można 
wygrać ufundowanie placu zabaw 
przez fi rmę Nivea. Nivea wybuduje 
40 placów zabaw w całej Polsce. 

– Zgłosiliśmy lokalizację placu 
w Plewiskach, przy kompleksie boisk 
ORLIK (ul. Szkolna), która bierze 
udział w   głosowaniu internautów 
– mówi Olga Karłowska, sekretarz 
Urzędu Gminy w Komornikach. Aby 
nasza lokalizacja została zakwalifi -
kowana do tej 40-tki, potrzebna jest 
mobilizacja wszystkich mieszkańców 
i przyjaciół gminy, by brali udział 
w codziennie głosowaniu. 

I tura głosowania zakończy się już 
31 kwietnia i  wyłoni pierwszą dwu-
dziestkę zwycięskich lokalizacji. II 
tura potrwa do końca maja i  wyłoni 
kolejną dwudziestkę.

– Plewiska mogą mieć kolejne 
miejsce zabaw do spędzania czasu dla 
najmłodszych i ich rodzin. Głosujmy 
wspólnie na Plewiska. Codziennie! – 
dodaje O. Karłowska.

Głosować można wyłącznie elek-
tronicznie, wchodząc na: www.nivea.
pl/podworko i wybierając plac zabaw 
w Plewiskach. 

W ramach akcji można oddać je-
den głos dziennie z jednego adresu 
mailowego. 

– Zróbmy wszystko, by Plewiska 
wygrały już w  kwietniu! – apeluje 
Olga Karłowska. Red

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

Głosujmy na Plewiska!
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6 maja o godz. 15, odbędzie się uro-
czystość odsłonięcia Pomnika Ignace-
go Jana Paderewskiego w Poznaniu. 
Aktu odsłonięcia dokona Bronisław 
Komorowski, Prezydent RP. 

Towarzystwo im. Hipolita Cegiel-
skiego w Poznaniu zaprasza do Ko-
mitetu Budowy Pomnika Ignacego 
Jana Paderewskiego – wielkiego Po-
laka, patrioty, polityka, dyplomaty, 
pianisty i kompozytora.

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

Poznań, Wielkopolska i Polacy 
mają szansę upamiętnienia tej wspa-
niałej godnej naśladowania postaci 
poprzez pomnik, który w 2015 roku 
stanie w samym sercu Poznania, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Akade-
mii Muzycznej noszącej imię Ignace-
go Jana Paderewskiego. Jest to jedno-

cześnie miejsce na trasie triumfalnego 
przejazdu polityka przez centrum Po-
znania w czasie słynnej wizyty w grud-
niu 1918 roku, która dała początek 
Powstaniu Wielkopolskiemu.

Każdy z nas może przyczynić 
się do realizacji tego szczytne-
go zamierzenia, także poprzez 
wpłatę na rachunek bankowy 
BZ WBK S.A. nr 57 1090 1447 
0000 0001 0702 1746. W tytule 
przelewu 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 sponsorom.

W szczególności fundatorom głów-
nym oraz fundatorom wiodącym.

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

Zostań fundatorem pomnika Ignacego Paderewskiego
TEKST SPONSOROWANY

Trwa XXIV 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 jesienią 2015 
roku. Wśród wysyłających kupony 
rozlosowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 

na » www.naszglospoznanski.pl

Słowa uczą, 
przykłady pociągają 

– Polskie uczelnie i uniwersytety 
katolickie mogą być z siebie dumne, 
ponieważ kształcą zarówno w zakre-
sie wiedzy teoretycznej jak i formo-
wania osobowości człowieka. Z tej 
perspektywy praca organiczna może 
być wyrazem naszej szlachetności 
i świadomości obywatelskiej – ta 
myśl była jednym z głównych tema-
tów spotkania w księdzem kardyna-
łem Zenonem Grocholewskim, do 
niedawna prefektem Kongregacji 
ds. Edukacji Katolickiej przy Stolicy 
Apostolskiej, członkiem honoro-
wym Towarzystwa im. Hipolita Ce-
gielskiego w Poznaniu. 

Spotkanie, które odbyło się 14 
kwietnia, w siedzibie THC było 
okazją do wyrażenia dowodów sza-
cunku i uznania dla Jego Eminencji. 
Ksiądz kardynał przyjął Złoty Medal 
Honorowy „Verba Docent Exempla 
Trahunt” („Słowa uczą, przykła-
dy pociągają”), który wręczył dr 
Marian Król, prezydent THC wraz 
z członkami jego zarządu. Do gra-
tulacji dołączyli się przedstawiciele 
Zarządu Głównego Związku Ofi -
cerów Rezerwy RP im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Poznaniu; 
Stowarzyszenia „Szlachta Wielko-
polska” z siedzibą w Poznaniu oraz 
damy i kawalerowie Królewskiego 
Orderu Św. Stanisława BM. 

– Jestem zaszczycony – mówił 
ks. kardynał Zenon Grocholewski. 
– Jan Paweł II w swojej encyklice 
o pracy pisał, że ma ona pozwolić 
człowiekowi realizować się, by nie 
tylko mieć, ale i być. Praca powin-
na człowieka ubogacać w pewne 
wartości, tymczasem dzisiaj często 
w mediach promuje się to co pro-

muje ludzkie słabości, a to nie jest 
dźwignią rozwoju. 

Zenon Grocholewski (ur. 11 paź-
dziernika 1939 r. w Bródkach, w gmi-
nie Lwówek) w latach 1957–1963 
kształcił się w Arcybiskupim Semina-
rium Duchownym w Poznaniu. Świę-
cenia kapłańskie przyjął w katedrze 
poznańskiej 26 maja 1963 r. z rąk 
arcybiskupa Antoniego Baraniaka. 
W 1966 r. podjął studia w zakresie 
prawa kanonicznego na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzy-
mie. W latach 1972–1999 pracował 
w Najwyższym Trybunale Sygnatury 
Apostolskiej, pełniąc funkcje kancle-
rza (1980), sekretarza (1982) i pre-
fekta (1998). Brał udział w pracach 
komisji przygotowującej nowy Ko-
deks Prawa Kanonicznego, promul-
gowany w 1983 r. 6 stycznia 1983 r. 
z rąk Jana Pawła II przyjął w Bazylice 
św. Piotra sakrę biskupią wraz z god-
nością biskupa tytularnego Agropoli. 

W 1991 roku został mianowany arcy-
biskupem. 15 listopada 1999 r. został 
mianowany prefektem Kongregacji 
Edukacji Katolickiej. 21 lutego 2001 
r. Jan Paweł II wyniósł go do godności 
kardynała diakona. Kościołem tytu-
larnym kard. Zenona Grocholewskie-
go jest świątynia San Nicola in Carce-
re w Rzymie.

31 marca 2015 r. papież Franci-
szek przyjął rezygnację kard. Ze-
nona Grocholewskiego ze stanowi-
ska prefekta Kongregacji Edukacji 
Katolickiej. Kardynał Grocholewski 
w październiku zeszłego roku skoń-
czył 75 lat, osiągając wiek emery-
talny i zgodnie z przepisami złożył 
dymisję na ręce papieża Franciszka.

Towarzystwo im. H. Cegielskiego uhonorowało ks. kardynała 
Zenona Grocholewskiego 
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Na zdjęciu członkowie zarządu THC z ks. kardynałem Zenonem Gro-
cholewskim. 

FUNDATORZY GŁÓWNI

FUNDATORZY WIODĄCY

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl
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PROMOCJA 

Reklamuj się na naszych łamach!

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń  
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 • os. Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823 57 81, 
w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364,
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296

Zadzwoń teraz! Tel. 691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

www.naszglospoznanski.pl

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 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.

Barciś w Stęszewie

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
Gminy Stęszew odbyło się spo-
tkanie słuchaczy Stęszewskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
i zainteresowanych mieszkańców 
z popularnym aktorem teatralnym 
i telewizyjnym Arturem Barcisiem. 
Gość postanowił sprawdzić dykcję 
publiczności przeprowadzając za-
bawne, typowo aktorskie ćwicze-
nie, rozgrzewające mięśnie szczęki. 
Niektórzy z widzów mieli możli-

wość samodzielnego wymówienia 
„łamaczy języków”, co wzbudziło 
duże rozbawienie wśród zgro-
madzonych. Również w piosence 
o dykcji, zaśpiewanej przez Artura 
Barcisia, publiczność brała czynny 
udział.

Potem znany z ról Tadka Norka 
w „Miodowych latach” i Czerepa-
cha w serialu „Ranczo” aktor opo-
wiadał o swojej karierze aktorskiej 
i odpowiadał na liczne pytania pu-

bliczności dotyczące jego życia pry-
watnego i zawodowego. 

Na koniec podpisał studentom 
indeksy, rozdawał autografy i pozo-
wał do zdjęć.

Popularny aktor opowiedział stęszewianom o swojej karierze 
i życiu prywatnym

Marta 
Marciniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Artur Barciś chętnie pozował do zdjęć.

1–3 maja pracownicy ogrodu przy 
zamku w Kórniku zapraszają na 
wspólny spacer o godzinie 12 i 14, 
podczas którego opowiedzą o ma-
gnoliach oraz o innych interesują-
cych roślinach w Arboretum.

Atrakcją będzie również wystawa 
rękodzieła pt. „Wiosenne inspira-
cje”, która będzie się odbywać w go-
dzinach od 11 do 15 przy pawilonie 
parkowym.

Ponadto zapraszamy na po-
konkursową wystawę fotografi cz-
ną „Arboretum w subiektywie”. 
Otwarcie wystawy już 1 maja o go-
dzinie 11. Wystawa ma charakter 
plenerowy i trwać będzie do końca 
sezonu. 

Wszystkich zainteresowanych 
zachęcamy do poszukania „zielonej 
galerii” w zagajniku cisowym przy 
głównej alei. Red

Dni Magnolii
w Arboretum

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296
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Marta 
Marciniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

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 !

Stęszew Youth Festival 2015 
12 maja odbędzie się II edycja Stę-
szew Youth Festival. Zeszłoroczna 
edycja festiwalu spotkała się z dużym 
zainteresowaniem młodzieży. War-
to przypomnieć, że festiwal ma na 
celu obudzenie entuzjazmu wśród 
uczniów do odkrywania swoich ta-
lentów, a także dalszego ich rozwoju. 
W tym roku także nie zabraknie in-
teresujących warsztatów, koncertów 
gwiazd oraz spotkań z inspirującymi 
ludźmi. Festiwal odbędzie na boisku 
przy szkole podstawowej.

Gwiazdą muzyczną Stęszew 
Youth Festival’2015 będzie Grub-
Son – jeden z najpopularniejszych 
obecnie wykonawców z pogranicza 
rapu, dancehallu i reggae w Polsce. 
Jego przebój „Na Szczycie” ma już 

prawie 50 mln odsłon na Youtu-
be, a jego fanpage ponad 800 tys. 
polubień . Jednak głównym kryte-
rium wyboru artysty nie była tylko 
jego popularność, istotny jest pozy-
tywny przekaz jego muzyki, teksty 
namawiające młodych słuchaczy do 
podejmowania aktywności w życiu, 
zmiany postaw. Pochodzący z Ryb-
nika raper przywiezie ze sobą naj-
większy skład zespołu. 

Wystąpią także zespoły aTOM – 
odkrycie rockowej sceny muzycznej 

zeszłego roku, zespół którego al-
bum wyprodukował Robert „Litza” 
Friedrich (zeszłoroczna gwiazda 
festiwalu). Dodatkowo wystąpi tak-
że zagraniczny zespół, pochodzący 
z Rosji – NUTEKI, jest to obecnie 
jeden z najpopularniejszych zespo-
łów w tym kraju, grupa promuje idee 
chrześcijańskie w swoich tekstach. 
Ostatnią muzyczną gwiazdą będzie 
fi nalista 1 edycji programu Mam Ta-
lent, międzynarodowy mistrz w Beat 
Boxie – Blady Kris, który przeprowa-
dzi także warsztaty ze swojej dziedzi-
ny. Gwiazdy, jak i prowadzący warsz-
taty, odwiedzą gimnazjum podczas 
porannego „wlotu na budę”, odbę-
dzie się także panel podczas, którego 
młodzież będzie mogła zadać pyta-
nia niecodziennym gościom.

Wśród propozycji warsztatów 
na ten rok znajdą się m.in. ścianka 
wspinaczkowa, rolki, skateboar-
ding, kulturystyka, joga sportowa, 
porady dietetyka sportowego, fl a-
tland BMX, warsztaty fi lmowe czy 
wspomniany wcześniej beat box.

Tegoroczna edycja niesie ze sobą 
jeszcze wiele innych niespodzianek 
o których informację będzie można 
znaleźć już niedługo na plakatach 
oraz na stronie www.syf.com.pl oraz 
na www.steszew.pl . 
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Nie zabraknie inte-
resujących warszta-
tów i koncertów

Grubson. Nuteki.

Blady Kris.

Gmina Komorniki ogłosiła przetarg 
na budowę bieżni, skoczni w dal, 
drogi wewnętrznej oraz oświetlenia 
przy Szkole Podstawowej im. T. i J. 
Działyńskich w Plewiskach. 

Do końca października ma 
powstać: bieżnia lekkoatletycz-
na, skocznia w dal z rozbiegiem 
o nawierzchni poliuretanowej oraz 
oświetlenie istniejącego boiska 
(4 maszty). Jednocześnie zlecono 
przebudowę obecnego oświetlenia 
budynku szkoły, wykonanie dre-
nażu na obszarze bieżni i skoczni, 
trawnika z rolki i małej architektury. 

Przewidywany termin zakończe-
nia robót to sierpień 2015, pozwo-
lenie na użytkowanie części obiektu 
spodziewane jest natomiast w paź-
dzierniku. OK

„Nasz Głos Poznański” objął patro-
natem rajd motorowodny szlakiem 
„Wielkiej Pętli Wielkopolskiej”. 
Rajd rozpoczyna się 1 maja, a koń-
czy się 3 maja. W tym roku start 
nastąpi z budowanej Akwenmariny 
w Czerwonaku. 

Rajd składa się z trzech etapów. 
Będzie on prowadził malowniczą 
śródlądową drogą wodną rz. Wartą. 
Wodniaków uczestniczących w raj-
dzie będzie można spotkać na bi-
wakach w takich miejscowościach, 
jak: Oborniki, Stobnica, Obrzycko, 
Wronki, Sieraków, Międzychód. 
Pokonają oni łącznie ponad 100 km 
trasy. 

Organizatorem rajdu jest Wiel-
kopolska Grupa Sportów Wodnych 
Kilwater przy wsparciu gminy Czer-
wonak.
 Red

Plewiska:
bieżnia 
i skocznia

Majowy 
Rajd Motoro-
wodny

NASZ PATRONAT

NASZ PATRONAT

Gwiazdy muzyki, mistrzowie sportu i „wlot na budę” 
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Spektakl „Akompaniator” po-
znańskiego Teatru Muzycznego, 
znakomicie przyjętą sztukę w reży-
serii Grzegorza Chrapkiewicza, zo-
baczyć będzie można już 17 maja 
w Centrum Kultury Przeźmierowo. 
Dla naszych Czytelników mamy 
dwa podwójne zaproszenia. 

Lucyna Winkel jako śpiewaczka 
operowa i Wiesław Paprzycki jako 
pianista – to bohaterowie spektaklu, 
w którym umiejętności muzyczne 
zeszły na dalszy plan. Uwypukliły się 
za to ich niewątpliwe talenty kome-
diowe, dzięki którym spektakl oglą-
da się z prawdziwą przyjemnością. 
Akompaniator to „opowieść o mi-
łosnej obsesji w miarę rozwoju akcji 
przekształca się z przezabawnej farsy 
w thriller psychologiczny. A wszystko 
– z muzyką operową w tle – dotyczy 
odwiecznych problemów: konfronta-
cji marzeń z rzeczywistością, życia ze 
sztuką, pragnień z możliwościami”.

Bilety na spektakl, który odbę-
dzie się 17 maja o godz. 18 do-
stępne są w cenie 20 zł w Centrum 
Kultury w Przeźmierowie (w godz. 
9–12 i 17–20), w siedzibie GOK 
„SEZAM” w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 9–15) i w tarnowskim 
Domu Kultury (w godz. 15–20). 
Link do biletów online znaleźć moż-
na na stronie www.goksezam.pl. 

KULTURA / KONKURSY

REKLAMA

Dookoła karuzeli, czyli dziecko potrafi 
22 kwietnia w poznańskim Teatrze 
Muzycznym odbyła się konferen-
cja prasowa poświęcona przygo-
towaniom do premiery musicalu 
dla dzieci „Dookoła karuzeli, czyli 
dziecko potrafi ”. Wokół premiery 
zbudowany został duży projekt edu-
kacyjny. 

– Polega on na współpracy z wie-
loma fi rmami, które w ten sposób 
wypełniają również swoją misję za-
pisaną w statucie – powiedział Prze-
mysław Kieliszewski, dyrektor Te-
atru Muzycznego. W jego realizację 
zaangażowały się instytucje pocho-
dzące z najróżniejszych sektorów. 
Wśród nich znalazły się między in-
nymi miasto Poznań, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, wojewoda wielkopolski, Grupa 
PZU, Kuratorium Oświaty, Wydaw-
nictwo Miejskie Posnania, Komen-
da Wojewódzka Policji w Poznaniu, 
Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu, Škoda 
Auto Lab czy UWI Inwestycje S.A.

Projekt edukacyjny oparty jest 
na czterech podstawowych ideach: 
bezpieczeństwie, reagowaniu dzie-

ci w sytuacjach wypadku, postawie 
obywatelskiej oraz twórczym działa-
niu. 

– Spektakl jest świetnym nośni-
kiem treści edukacyjnych. Poprzez 
hasło „Dziecko potrafi ” chcemy 

wzmocnić pozytywną motywację do 
twórczego działania i dbania o bez-
pieczeństwo – powiedziała Barbara 
Pawelec, koordynator projektu. Od 
kwietnia do czerwca odbędzie się 
wiele wydarzeń towarzyszących pre-
mierze. Jednym z nich jest Konfe-
rencja dla nauczycieli, która odbyła 
się już 23 kwietnia. Poświęcona była 
zagadnieniom psychologicznym po-
wiązanym ze spektaklem. Zamiast 
tradycyjnego programu wydany 
zostanie bezpłatny zeszyt edukacyj-
ny. Doświadczeni liderzy edukacji 
kulturalnej i koordynatorzy projek-

tów społecznościowych przygotują 
warsztaty dla dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym. 

Z kolei 2 maja Teatr Muzyczny 
będzie uczestniczył w Święcie Flagi 
RP, organizowanym przez wojewo-
dę. Dzieci i Soliści biorący udział 
w premierze pokażą w Komendzie 
Straży Pożarnej przy ul. Masztalar-
skiej fragment z musicalu.

Damian Rybak, dyrektor ds. 
klienta korporacyjnego w Grupie 
PZU zwrócił uwagę na bardzo waż-
ny aspekt: – Częstotliwość wypad-
ków drogowych wśród młodzieży 
w szkołach jest bardzo duża. Ten 
spektakl będzie służył podniesieniu 
świadomości młodych osób w tym 
zakresie, co jest bardzo cenne dla 
naszego miasta. 

Wtórował mu Michał Zmitrowicz 
ze Škoda Auto Lab: – Z punktu wi-
dzenia promocji bezpieczeństwa 
ruchu drogowego bardzo ważne 
jest budowanie świadomości od naj-
młodszych lat. 

Musical Krzysztofa Deszczyńskie-
go przeznaczony jest dla dzieci od 
wieku przedszkolnego. Na scenie, 

o zagadnieniach związanych z bez-
pieczeństwem, śpiewać będzie naj-
zdolniejsza grupa dzieci z Poznania, 
Soliści Teatru oraz zespół kameralny 
Orkiestry Teatru Muzycznego.

Z okazji premiery wydana zosta-
nie płyta CD z muzyką ze spektaklu 
wraz z podkładami, dzięki którym 
można uczyć się śpiewać samodziel-
nie lub z nauczycielem. 

– Nagranie płyty przebiegło 
sprawnie, w studiu nagraniowym 
było bardzo radośnie – powie-
dział Seweryn Wieczorek, solista 
Teatru Muzycznego, który zagra 
Dyrektora Wesołego Miasteczka. 
Na krążku pojawią się nowoczesne 
aranżacje utworów, pochodzących 
z widowisk muzyczno-teatralnych 
„Dziecko potrafi ” z lat 80. i 90.. 
Przygotowali je Zbigniew Górny 
i Marzena Osiewicz. Nie zabraknie 
także nowej kompozycji – „Balono-
wej gumy” autorstwa Jacka Pisko-
rza. Płyta w cenie 25 zł dostępna 
będzie w kasie oraz na stronie te-
atru, w zakładce SKLEP.

Premiera musicalu odbędzie się 
16 maja o godz. 11.00 i 18.00. Lech

Wkrótce w Teatrze Muzycznym premiera nowego musicalu dla najmłodszych
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• Dla naszych Czytelników 
tradycyjnie będziemy mieli 
zaproszenia. Szczegóły wkrótce 
na www.naszglospoznanski.pl .

Konkurs

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zaprosze-
nia na ten spektakl. 
Jak je zdobyć piszemy na 
www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilet

Zabawny 
„Akompaniator”
 NASZ PATRONAT
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 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Uwiązani
Bohaterowie – trzy-
nastoletni lub trzy-
dziestopięcioletni 
– żyją w świecie, 
w którym nie istnie-
je prywatność, seks 

jest środkiem płatniczym, informa-
cje nigdy nie znikają, ale szczęście 
wciąż stanowi przedmiot marzeń. 
Brutalnie autentyczna proza Chada 
Kultgena bada współczesną rodzinę 
widzianą niczym w krzywym zwier-
ciadle…

 „Na błędach! 
Poradnik–odradnik” 
To opowieść o trud-
nej sztuce błądze-
nia. O codziennych 
łzach i śmiechu. 
O pułapkach macie-

rzyństwa. O samotności i tęsknocie 
silnej kobiety za silnym mężczyzną. 
O udanych i nieudanych podróżach, 
o wyplątywaniu się z toksycznych 
związków i... o miłości, która po-
jawia się w najmniej oczekiwanym 
momencie…

Skąd właściwie 
wiemy, jaki jest 
Bóg? Historyjki dla 
ciekawskich dzieci
Dzieci zadają mnó-
stwo pytań na temat 
Boga i otaczającego 

ich świata. Nie tylko chcą wiedzieć, 
dlaczego rodzą się chore dzieci, dla-
czego musimy umrzeć, ale interesu-
je je również, czy Jezus miał dwóch 
ojców i czy Bóg lubi czekoladę. Do-
rosłym często z trudem przychodzi 
znalezienie właściwej odpowiedzi 
na podobne pytania. Ta książka ma 
im służyć pomocą…

Więcej nowości wydawniczych na 
www.proszynski.pl 

Czy obchody Święta Konstytucji 
zawsze muszą wyglądać tak samo? 
Oczywiście, że nie! Na nietypo-
wą, rodzinną imprezę pod hasłem 
„Strzelamy na wiwat” zapraszamy 
3 maja do Centrum Kultury w Prze-
źmierowie. 

Rozpoczniemy o godz. 16 od 
gry terenowej, która odbędzie się 
w parku okalającym budynek. Od 
17, w sali koncertowej – występ Or-
kiestry Dętej Stowarzyszenia „Da 
Capo”. Po koncercie natomiast na 
wszystkich świętujących czekać bę-
dzie pyszna grochówka. 

Wstęp jest bezpłatny, zaproszenia 
można odbierać w Centrum Kultury 
w Przeźmierowie. Zapraszamy! JK

Co warto 
przeczytać

Strzelamy 
na wiwat

Edyta Geppert w Poznaniu 

Edyta Geppert znana jest z tego, 
że z wielką starannością buduje 
swój repertuar. Jej precyzyjnie wy-
reżyserowane recitale są rzadką 
okazją usłyszenia prawdziwych pe-
rełek polskiej piosenki literackiej. 
Wśród autorów tekstów odnajdu-
jemy: Magdę Czapińską, Agniesz-
kę Osiecką, Jacka Cygana, Marka 
Dagnana, Jerzego Ficowskiego, 
Jonasza Koftę, Wojciecha Młynar-
skiego, Andrzeja Poniedzielskiego, 
Jana Kazimierza Siwka , a wśród 
kompozytorów: Henryka Albera, 
Włodzimierza Korcza, Seweryna 
Krajewskiego, Andrzeja Rybińskie-
go. Bardzo wiele piosenek z reper-
tuaru Edyty Geppert wytrzymało 
próbę czasu i stało się evergreena-
mi. Z tych prostych, melodyjnych, 
małych form słowno-muzycznych 
artystka wydobywa wielkie emocje, 
które udzielają się publiczności. 

Recital Edyty Geppert to znakomi-
ta okazją do spotkania z Jej niezwy-
kłym kunsztem interpretatorskim 

i z tak rzadką już dziś umiejętnością 
budowania ostro skontrastowanych 
nastrojów: piosenki liryczne zderzo-
ne z dramatycznymi, a dramatyczne 
z zabawnymi, tzw. Kabaretowymi, 
reprezentowanymi przez teksty kla-
syka gatunku – Mariana Hemara. To 
niezwykła okazja przeżycia emocji, 
jakich mogą dostarczyć publiczności 
tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą 
charyzmą artyści. 

12.06.2015 (piątek), godz. 20, 
Kino Apollo Teatr, ul. Ratajczaka 18, 
Poznań. Bilety do nabycia: Kasa Kino 
Apollo Teatr, Bilety grupowe, tel. 732 
675 746, sprzedaż internetowa: www.
kupbilecik.pl , www.ebilet.pl .

W związku z bardzo dużym 
zainteresowaniem organizatorzy 
recitalu Edyty Geppert postanowili 
powrócić do Poznania 12 czerwca

• Dla naszych Czytelników 
mamy 4 podwójne zaproszenia. 
Jak je zdobyć? Odpowiedź na 
www.naszglospoznanski.pl . 

Mamy bilety

• Dla naszych Czytelników 
mamy jedno podwójne zapro-
szenie na występ kabaretu 
Neo-Nówka. Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilety

„Pielgrzymka do miejsc śmiesz-
nych” – to tytuł dziesiątego pro-
gramu kabaretu Neo-Nówka. Na 
zaproszenie GOK „SEZAM” grupa 
wraz z towarzyszącym jej zespołem 
Żarówki wystąpi 22 maja w Tarno-
wie Podgórnym.

Kabaret powstał w 2000 roku, po-
czątkowo pod nazwą „To-Niemy”. 
W swoich skeczach porusza przede 
wszystkim tematy społeczne i poli-
tyczne. Ma na koncie wiele nagród, 
zdobytych m. in. na przeglądach 
„PaKa”, „DebeŚciak” i „Lidzbar-
skich Wieczorach Humoru i Saty-
ry”. Grupę tworzą Roman Żurek, 
Michał Gawliński i Radek Bielecki.

Występ kabaretu z zespołem Ża-
rówki odbędzie się w piątek, 22 maja 
o godz. 20 w tarnowskiej hali OSiR 
przy ul. Nowej 15. Bilety w cenie 60 zł 
do nabycia w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (w godz. 9–12 i 17–20), 
Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym (w godz. 15–20) i siedzibie GOK 
„SEZAM” (w godz. 9–15). Sprzedaż 
online prowadzi serwis Biletomat.pl. 

Dwa chóry, orkiestra i soliści nie-
zwykłym koncertem rozpoczną 
piętnasty już sezon „Lusowskich 
Spotkań Muzycznych”. Cyklu, 
nad którym patronat sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”, nie trzeba 
przedstawiać nie tylko mieszkań-
com gminy Tarnowo Podgórne, ale 
i melomanom z całej Wielkopolski. 
Od maja do października w pierw-
sze niedziele miesiąca w kościele 
pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jaku-
ba Apostoła występują znakomici 
soliści, chóry, zespoły kameralne, 
a czasem całe orkiestry. 

Koncert, który odbędzie się 3 
maja o godz. 13, jak na inaugura-
cję sezonu przystało, zapowiada 
się niezwykle ciekawie. Pod dy-
rekcją Barbary Dąbrowskiej-Sil-
skiej wystąpią: Chór Akademicki 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
„Coro da Camera”, Chór Żeński 
Poznańskiej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II stopnia im. 
Mieczysława Karłowicza, Orkie-
stra Barokowa Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu, a także soliści: 
Beata Panfil (sopran), Marta Pan-

fil (alt), Lidia Łopacińska-Giersz 
(fortepian), Alicja Kaczmarek 
(fortepian) i Krzysztof Leśniewicz 
(organy).

W programie znajdą się m. in. 
Magnificaty Mikołaja z Radomia, 
Andrzej Koszewskiego, Z. Ran-
dalla Stroope, Petera Augusta 
Schneckera (z towarzyszeniem 
organów) i Antonio Vivaldiego 
(z orkiestrą barokową). Jako, że 
koncert będzie elementem obcho-
dów Święta Konstytucji Trzeciego 
Maja – nie zabraknie także pieśni 
patriotycznych.

Stałych bywalców lusowskich 
koncertów chyba nie trzeba prze-
konywać, by odwiedzili kościół 
w Lusowie 3 maja o godz. 13. A dla 
tych, którzy dotychczas nie poznali 
tego niezwykłego cyklu, inaugura-
cja sezonu może stać się dodatko-
wą ku temu okazją. Wstęp wolny.
Jarek Krawczyk

Pielgrzymka Neo-Nówki 
w Tarnowie Podgórnym

Lusowskie Spotkania 
Muzyczne

 NASZ PATRONAT  NASZ PATRONAT

Koncert 3 maja 
zapowiada się 
interesująco
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Jubileuszowy turniej tańca w Kórniku

Folkowa Legenda 
w Przeźmierowie

Już po raz piąty w Kórnickim Cen-
trum Rekreacji i Sportu „OAZA” 18 
kwietnia został zorganizowany Fe-
stiwal Tańca Towarzyskiego Grand 
Prix Senior Dance, a 19 kwietnia 
Ogólnopolski Turniej Tańca Towa-
rzyskiego Biała Dama. Organiza-
torami obu turniejów od samego 
początku są: Kluby Tańca „Finezja 
i „Belcanto” z Poznania oraz Kór-
nickie Centrum Rekreacji i Sportu 
„OAZA” i Urząd Miejski w Kórniku. 

Z roku na rok turnieje cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem, 
zarówno wśród startujących, jak 
i widzów, którzy przyjeżdżają z całej 
Polski. Na sobotni turniej zgłosiła się 
rekordowa liczba par, a to za sprawą 
nowej „otwartej formuły turnieju”. 
Po raz pierwszy w turnieju mogli 
uczestniczyć wszyscy tańczący se-
niorzy, nawet ci którzy wcześniej nie 
brali udziału w turniejach. 

Tradycyjnie tancerze prezento-
wali się w trzech blokach tanecz-
nych, podzielonych ze względu na 
wiek uczestników, klasy taneczne 
i style. Szczególne uznanie wzbu-
dzały pary startujące w kategorii 
wiekowej powyżej 54 lat, którym 
z pewnością zazdrościć można było 
bardzo dobrej kondycji fi zycznej. 
Seniorzy na parkiecie prezentowali 

się wspaniale i bardzo dobrze tań-
czyli, co potwierdziła prowadząca 
sobotnią Galę Tańca Iwona Pavlo-

vić, wielokrotna mistrzyni Polski 
w tańcu i sędzia międzynarodowy, 
szerokiej publiczności znana jako 
„Czarna Mamba” z programu „Ta-
niec z gwiazdami”. Oprócz Pavlo-
vić sobotnią galę uświetnił występ 
pary tanecznej: Anny Głogowskiej 
i Jana Klimenta, znanych również 
z programu „Taniec z gwiazdami. 
Para zaprezentowała się w bardzo 
dynamicznym, pełnym ekspresji 
tańcu do muzyki z fi lmu „Matrix”. 
Pokaz zakończyli taneczną etiudą, 

opowiadającą historię dwojga ludzi 
połączonych miłością, przeplatają-
cą się z nienawiścią i ogromną na-
miętnością. Występ wywołał praw-
dziwą burzę oklasków i owacje na 
stojąco. 

Niedzielny turniej, podobnie jak 
sobotni, podzielony był na trzy bloki 
taneczne. Na samym początku pre-
zentowali się najmłodsi tancerze, 
w kategorii 10–11 lat, którzy do-
piero zaczynają rywalizację w kon-
kursach tańca towarzyskiego, a na-

stępnie ich „starsi koledzy”. Turniej 
niedzielny prowadził Krzysztof Cza-
pliński, tancerz, instruktor tańca 
oraz śpiewający dziennikarz i pre-
zenter Jarosław Brzeski. Natomiast 
Galę Tańca podobnie, jak w sobotę 
prowadziła Iwona Pavlović. W tej 
najważniejszej części turnieju ry-
walizowały ze sobą pary powyżej 
15-tego roku życia o najwyższych 
klasach tanecznych. 

Zwycięzcy poszczególnych grup 
otrzymali z rąk burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego i kierownika Cen-
trum Rekreacji i Sportu „OAZA” 
Wojciecha Kiełbasiewicza pamiąt-
kowe medale, dyplomy i puchary, 
a pan Krzysztof Buszkiewicz, kór-
nicki jubiler ufundował najlepszym 
parom zegarki. Tegoroczna „Biała 
Dama” Olga Paprocka wręczyła 
najlepszym parom w stylu latyno-
amerykańskim i standardowym 
srebrne statuetki „Białej Damy” 
ufundowane przez Urząd Miej-
ski w Kórniku, a wykonane przez 
Krzysztofa Buszkiewicza. 

Zespół „Muzykanci”, jeden z naj-
bardziej interesujących zespołów 
polskiej sceny folkowej, wystą-
pi w Przeźmierowie. Koncert pt: 
„Sztetl” będzie częścią cyklu „No-
madzi Kultury u siebie” i odbędzie 
się 15 maja o godz. 19. Patronat 
objął „Nasz Głos Poznański”.

Zespół jest laureatem wielu pre-
stiżowych nagród, m. in. Grand Prix 
konkursu Polskiego Radia „Nowa 
Tradycja”, Grand Prix na festiwalu 
„Euro Folk”. Ich debiutancki album 
„Muzykanci” zdobył tytuł „Folko-
wego Fonogramu Roku” i został 
przez słuchaczy Polskiego Radia 
wybrany najlepszą płytą folkową 
w 14-letniej historii tego konkursu. 

Grupa grała koncerty w Niem-
czech, Szkocji, Czechach, Danii, 
Szwecji, Hiszpanii, Belgii, Luksem-
burgu, Macedonii i na Białorusi. 
Występowała też na najbardziej 
prestiżowych polskich imprezach 
folkowych”: „Ethnoport” w Pozna-

niu, „Nowa Tradycja” w Warszawie, 
„Rozstaje” w Krakowie, „Brave Fe-
stival” we Wrocławiu, czy na lubel-
skim „Jarmarku Jagiellońskim”. 

Grupę tworzą Joanna Słowińska 
(śpiew, skrzypce), Jan Słowiński 
(altówka, basy, śpiew), Jacek Ha-
łas (śpiew, lira korbowa, akordeon, 
drumla) i Alicja Hałas (bęben obrę-
czowy, gordon).

Bilety na koncert, który odbędzie 
się w Centrum Kultury w Przeźmie-
rowie dostępne będą w cenie 10 zł 
w miejscu imprezy w godz. 9–12 
i 17–20 oraz w Tarnowie Podgór-
nym: w siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9–15) i Domu Kultury 
(w godz. 15–20). Link do biletów 
online znaleźć można na stronie 
www.goksezam.pl. 

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

KONKURS
 NASZ PATRONAT

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Podczas turnieju 
podziwiać można 
było bohaterów 
programu „Taniec 
z gwiazdami”

Galę Tańca prowadziła Iwona Pavlović.

Sobotnią galę uświetnił występ 
pary tanecznej Anna Głogowskiej 
i Jana Klimenta
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Piąty stęszewski przełaj przez lasy i wokół jezior

20 czerwca odbędzie się już V edycja 
Stęszewskiego Biegu Przełajowego 
organizowanego przez gminę Stę-
szew. Trasa biegu, nad którym patro-
nat sprawuje „Nasz Głos Poznański”, 
prowadzi w całości po Wielkopolskim 
Parku Narodowym (jedna pętla), 
przez lasy i wzdłuż jezior, zahaczając 
o Trzebaw, Łódź oraz oczywiście Stę-
szew, a kończy się na plaży nad Jezio-
rem Lipno. Limit czasu wynosi 1,5 go-

dziny dla dystansu 10 km. Start biegu 
głównego planowany jest na godz. 12, 
natomiast od 9 rozpoczynają się biegi 
dziecięce Oxytop Dziecięce Przełaje. 
Najmłodsi wystartują w kilku biegach 
na różnych dystansach, w zależności 
od kategorii wiekowej.

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 Prze-
łajowego będą rozgrywane następują-
ce klasyfi kacje: klasyfi kacja generalna 
kobiet i mężczyzn, mieszkańców gmi-
ny Stęszew – przeprowadzona na pod-
stawie dokumentu potwierdzającego 
adres zameldowania, 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 generalnej ko-

biet oraz mężczyzn organizator prze-
widuje puchary za miejsca I–III oraz 
nagrody rzeczowe za miejsca I–III. 
W klasyfi kacji mieszkańców gminy 
Stęszew najlepszy zawodnik oraz za-
wodniczka otrzymają puchary oraz 
nagrody rzeczowe.

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

Zapisy przyjmowane są do 8 czerw-

ca 2015 r. i w dniu biegu tj. 20 czerwca 
w Biurze Zawodów, jeśli limit uczest-
ników nie zostanie wcześniej osią-
gnięty. Dodatkowo wszyscy uczestni-
cy, którzy do 1 czerwca zapiszą się na 
bieg i uiszczą opłatę startową, otrzy-
mają w pakiecie startowym koszulkę. 

Złote dukaty w Dąbrówce

Chcę wygrać i posadzić drzewko

Mistrz z kijkamiTo największe wydarzenie sporto-
we w gminie Dopiewo. Atmosfera 
leśnego pikniku przyciąga z roku 
na rok coraz więcej amatorów bie-
gana i nordic walking. Z pewnością 
udzieli się ona tym wszystkim, któ-
rzy 31 maja przybędą do Dąbrówki 
i wystartują.

Zanim na linii startu staną uczest-
nicy biegu głównego, odbędą się 
biegi dzieci i młodzieży oraz zawody 
nordic walking. 

– W biegu głównym wystartuje 
555 osób. Zapisy zakończyliśmy 
w marcu, bo limit miejsc został wy-
czerpany. Postanowiliśmy zapisać 
dodatkowo jeszcze 55 biegaczy z te-
renu naszej gminy – mówi Marcin 
Napierała pomysłodawca i dyrektor 
biegu. Sytuacja zmienia się dyna-
micznie, ale jeśli ktoś z mieszkańców 
gminy Dopiewo nabrał ochoty, war-
to by sprawdził dostępność pakietów 
startowych z dodatkowej puli. 

Jubileuszowa odsłona zawodów 
jest szczególna. Pierwsi biegacze 
skompletują, po 5 latach startów, 
swoje „korony”. Można je ułożyć 
z medali 5 kolejnych edycji. Wyjąt-
kowości jubileuszowi dodaje również 
skarb, którego odnalezienie w la-

sach Dąbrówki ogłosił organizator. 
Jest nim szczęśliwie odnaleziony 
nakaz Księżnej, w którym czytamy: 
– Z okazji piątego, jubileuszowego 
Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki 
dukat bić nakazuję, aby nagradzać 
wytrwałych, którzy po raz piąty do 
walki o koronę stawać będą. Zwyczaj 
ten, przez kolejne lata powtarzany 
ma być.

Organizator biegu zamówił więc 
w mennicy „Złote Dukaty Księżnej 
Dąbrówki” i skrzynię nimi wypełnił. 
Taką pamiątkową monetę, w specjal-
nym etui, opatrzoną certyfi katem au-
tentyczności, otrzyma każdy biegacz 
lub chodziarz nordic walking, który 
w dniu zawodów będzie miał na kon-
cie pięć ukończonych startów.
Adam Mendrala 

Co roku zwycięzcy „Biegu o Koro-
nę…” sadzą drzewa. Co Pani 
sądzi o ekologicznym wymiarze 
tego biegu. Ekologia jest dla Pani 
ważna?

— Uważam, że jest to bardzo dobry 
pomysł. Zresztą to jeden z powo-
dów, dla których z przyjemnością 
wracam na ten bieg. Chciałabym 
wygrać po raz trzeci i po raz trzeci 
posadzić drzewko w Dąbrówce.

Jak ocenia Pani swoje szanse na 
powtórzenie wyniku sprzed roku 
i sprzed dwóch lat?

— Przyznam, że po dwóch zwycię-
stwach w Dąbrówce, przychodzi 
ochota na to, by stanąć na najwyż-
szym stopniu podium. Jest motywa-
cja, jest forma, więc zobaczymy. 

Jak często staje Pani na podium 
i zdobywa najwyższe laury w za-
wodach biegowych?

— Liczy się przede wszystkim spor-
towa rywalizacja. Przez wiele lat 
biegania wielokrotnie stawałam na 
podium. Nie jestem w stanie zliczyć 
ile razy to było.

Z których swoich sportowych 
osiągnięć jest Pani najbardziej 
dumna?

— Podczas wielu lat przygody 
z bieganiem brałam udział w licz-
nych biegach. Za największe swoje 
osiągnięcia uważam: brązowy me-
dal mistrzostw Polski w maratonie 
w Dębnie i dwa srebrne medale 
Akademickich Mistrzostw Polski 
w maratonie.

Są biegi, które, podobnie jak 
Dąbrówka, wpisały się na stałe 
w Pani kalendarz?

Jest sporo takich biegów, na które 
często wracam z wielu powodów: 
dobra organizacja, miła atmosfera 
i możliwość spotkania się ze znajo-
mymi. Rozmawiał: Adam Mendrala

Wygrał Pan wszystkie dotychcza-
sowe edycje zawodów nordic wal-
king podczas „Korony Dąbrówki? 
Jak Pan to zrobił?

— Ciężko trenuję. Jestem zawzię-
ty, nie odpuszczam. W tygodniu 
wychodzę na trening 3–4 razy, 
bez względu na pogodę i porę 
roku. Biorę udział w zawodach co 
tydzień. 

Z jakich osiągnięć jest Pan naj-
bardziej dumny?

— Najbardziej cenię zwycięstwa, 
o które trzeba było walczyć do koń-
ca, ze względu na silną konkuren-
cję. Jestem wielokrotnym mistrzem 
Polski na różnych dystansach, 
od krótkich do półmaratonu. 
W tamtym roku zdobyłem mistrzo-
stwo świata w półmaratonie, rok 

wcześniej wicemistrzostwo. Jestem 
też 4-krotnym zdobywcą Pucharu 
Świata.

Czyli 7,5 km, które są do przej-
ścia w Dąbrówce, to dla Pana 
„pestka”?

— Każdy dystans rządzi się swoimi 
prawami. Miejsce zależy od formy 
i konkurencji. Wszystko może 

się zdarzyć. Pewność niejednego 
zgubiła.

Jak Pan ocenia swoje szanse na 
piąte z rzędu zwycięstwo? 

— W ubiegłym roku szedłem na 
110%. Ku mojemu zaskoczeniu, 
pojawił się na starcie Krzysztof 
Skiba, który też ma w dorobku 
tytuł mistrza świata. Czułem jego 
oddech na plecach do końca. Minął 
linię mety jako drugi. 

Zwycięzcy „Korony Dąbrówki” 
sadzą drzewka. Jak tak dalej 
pójdzie, posadzi Pan cały las.

— Sadzenie drzew jest oryginalne, 
a ekologia mi pasuje, dlatego w Dą-
brówce nie może mnie zabraknąć. 
Zawody te mają swój niepowtarzalny 
klimat. Rozmawiał: Adam Mendrala

NASZ PATRONAT Dużymi krokami zbliża się V Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki 

Rozmowa z Ilianą Jopek, biegaczką, dwukrotną zwyciężczynią

Rozmowa z Ireneuszem Lubiatowskim, 4-krotnym zwycięzcą 
„Korony Dąbrówki” w nordic walking

Patronat nad 
Biegiem o Koronę 
Dąbrówki od samego 
początku sprawuje 
Nasz Głos Poznański
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NASZ PATRONAT

Marta 
Marciniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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17 maja na terenie gminy Kostrzyn 
oraz Pobiedzisk odbędzie się druga 
edycja imprezy kolarskiej pod pa-
tronatem marszałka województwa 
wielkopolskiego Marka Woźniaka 
i prasowym „Naszego Głosu Po-
znańskiego”.

Każdy z miłośników rywaliza-
cji rowerowej znajdzie dystans dla 
siebie. Przewidzianych jest 5 dy-
stansów: MEGA (50 km), MINI 
(33 km), HOBBY (23 km), RO-
DZINNY (13 km), BABY RACE. 
W trakcie imprezy zostaną również 
rozegrane Mistrzostwa Polski Mał-
żeństw oraz Mistrzostwa Wielko-
polski Dziennikarzy na dystansie 
MINI (33 km).

Uczestnicy będą mieli do dyspo-
zycji elektroniczny pomiar czasu, 
zabezpieczenie medyczne, imienny 

dyplom, bufet na trasie oraz na me-
cie. 

Najlepsi zawodnicy w poszcze-
gólnych kategoriach mają zagwa-
rantowane nagrody pieniężne, 
więcej informacji w regulaminie 
zawodów na www.kostrzyn-mtb.pl .

Głównym organizatorem Mara-
tonu MTB jest fi rma AGROCHEST 
przy współpracy z Urzędem Miasta 
i Gminy Kostrzyn oraz KKS 1922 
Lechia Kostrzyn.

Maratony to wyjątkowa zabawa 
dla wszystkich, którzy kochają jeź-
dzić na rowerze przez cały rok. To 
także, a może przede wszystkim, 
wspaniała okazja, żeby sprawdzić 
się i spotkać ciekawych ludzi o po-
dobnych pasjach. Impreza ma na 
celu promowanie zdrowego trybu 
życia. Red

We współpracy między ośrodka-
mi sportu i rekreacji w Dopiewie 
i Buku, 7 czerwca odbędzie się 
pierwszy spływ kajakowy mię-
dzy plażą w Niepruszewie a plażą 
w Zborowie. Patronat objął „Nasz 
Głos Poznański” i „Głos Buku”.

– Chcielibyśmy, aby był to swoisty 
rodzinny piknik kajakowy – mówi 
Marcin Napierała dyrektor GOSiR 
Dopiewo. – Do pokonania, oprócz 
dystansu między plażami, będziemy 
chcieli zaproponować różne zabawy 
na wodzie i na brzegu plaży w Zbo-
rowie. 

– Trudno przewidzieć z jakim 
zainteresowaniem spotka się pro-
pozycja ośrodków sportu wśród 

mieszkańców sąsiadujących ze sobą 
gmin, niemniej może powstać bar-
dzo ciekawa rywalizacja, do której 
już dziś zapraszamy – dodaje An-
drzej Król, dyrektor OSiR w Buku.

Szczegóły i zapisy uruchomione 
zostaną wkrótce na stronach inter-
netowych www.gosir.dopiewo.pl 
oraz www.osir-buk.pl . Red 

Józefi nkowy Samochodowy Rajd 
Flagi – w samym środku majowego 
weekendu, w centrum swarzędzkich 
Józefi nek. Patronat nad nim objął 
„Nasz Głos Poznański”

Można na antypody, można nad 
wody i w góry – można też do Swa-
rzędza i to będzie dobry wybór! 
Dlaczego? Ponieważ „Józefi nki” 
– święto Patrona Swarzędza – św. 
Józefa to oryginalna impreza miej-
ska. Historia, tradycja, rozrywka, 
Spotkania Józefów, Józefowe Ka-
sze i Placki, gra miejska „Meblo-
berek”…

Koncerty, biesiady, kabaret, eko-
logiczna żywność obok rękodzieła… 
Trzy dni zabawy pod hasłem: „dla 
każdego coś miłego”.

Jeśli lubisz rodzinne, samocho-
dowe rajdowanie – od lat wielu lub 
od teraz – zapraszamy 

2 maja na Józefi nkowy Samo-
chodowy Rajd Flagi! Znajdziesz tu 
wszystko, czego oczekujesz: moto-
ryzacyjną rywalizację, ciekawą tra-
sę przez swarzędzką gminę, próby 
sprawnościowe, konkursy i wreszcie 
świetne nagrody! Dla każdej załogi 
– samochodowa fl aga z okazji Dnia 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Na 
mecie gorący posiłek, a wieczorem 
Kabaret Kałamasz, Zespół Modesta 
Pastiche i zabawa taneczna.

Ubiegłoroczny I Józefi nkowy Sa-
mochodowy Rajd cieszył się dużym 
zainteresowaniem.

Nie czekaj – liczba miejsc ograni-
czona! 
Marcin Wojcieszak

MTB Maraton 
dla całych rodzin

Kajakiem przez Jezioro 
Niepruszewskie

Józefi nkowy 
Rajd Flagi
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O 10 tys. dolarów 
w „Angie”

Przed nami duże wydarzenie 
w Centrum Tenisowym „Angie” 
w Puszczykowie… 

— Rzeczywiście, w historii Cen-
trum Tenisowego oraz Akademii 
Tenisowej Angelique Kerber 
w Puszczykowie to pierwszy pro-
fesjonalny turniej ITF na kortach 
twardych z pulą nagród 10 tysięcy 
dolarów. „Angie” zapisało się już 
na kartach światowego tenisa, gdyż 
odbyły się dwa mecze Pucharu 
Davisa Polski z Łotwą 2006 i z Ma-
rokiem 2007. Turniej ITF to kolejne 
wyzwanie organizacyjne i fi nanso-
we dla nas wszystkich.

Jak przebiegają przygotowania 
do imprezy, nad którą patronat 
objął „Nasz Głos Poznański”?

— Mimo że rozpoczęliśmy je przed 
kilku miesiącami, to trwają one cały 
czas. Bardzo ważną częścią sporto-
wą turnieju są korty, główna arena 
zmagań tenisistów. Turniej odbę-
dzie się na kortach twardych o na-
wierzchni hard. Zostały umyte po 
zimie i już są gotowe na przyjęcie 
tenisowych gości. Nasi członkowie 
oraz zawodnicy już mają zajęcia na 
kortach zewnętrznych. W tygodniu 
poprzedzającym turniej rezerwacja 
kortów na treningi oraz zapoznanie 
z nawierzchnią.

Jak przedstawia się lista uczest-
niczek?

— Na ten moment listę turnieju 
głównego otwiera Oceane Dodin 
(FRA) – 138 na liście WTA. 

Niestety, w turnieju głównym nie 
ma żadnej Polki, która awansowa-
łaby z rankingiem. Do eliminacji 
zakwalifi kowały się Anna Korze-
niak, Oliwia Szymczuch i Zuzanna 
Maciejewska. Oczekujących do 
eliminacji jest 128 zawodniczek 
w tym dużo Polek. Lista uczest-
niczek będzie się zmieniać do 
ostatniego dnia weryfi kacji, czyli 
1 maja, godz. 18. Organizator ma 
trzy dzikie karty do turnieju głów-
nego, a jedną PZT. Dziką kartę do 
Angie CUP 2015 otrzyma Olga 
Brózda (A.T. Angelique Kerber). 

Z przyczyn zdrowotnych nie zoba-
czymy w turnieju puszczykowianki 
17-letniej Anastasyi Shoshyny. 
Do eliminacji organizator ma 5 
dzikich kart, jedną PZT. Turniej 
zapowiada się bardzo emocjonu-
jąco, zainteresowane jest duże. 
Mam nadzieję że drabinka turnieju 
eliminacyjnego będzie pełna, 
a turniej główny dostarczy wielu 
wrażeń. Zapraszam do Centrum 
Tenisowego „Angie” od 2 do 9 
maja, od godzin porannych do 
wieczornych. 
Rozmawiał Sławomir Lechna

Rozmowa z dyrektorem tenisowego 
turnieju „Angie Cup” Henrykiem Gawlakiem 
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Przed najmłodszymi otwiera się 
okazja do przeżycia wspaniałej pił-
karskiej przygody. Rozpoczęły się 
nabory do Akademii Piłkarskiej 
Reissa w ponad 80 lokalizacjach 
w Wielkopolsce! „Nasz Głos Po-
znański” wraz ze szkółką Piotra 
Reissa przygotował niespodziankę 
dla Czytelników – weź udział w kon-
kursie i wygraj miesiąc darmowych 
treningów dla swojego dziecka! 

Twoje dziecko marzy o tym, 
by grać jak Messi czy Ronaldo? 
Nie może usiedzieć spokojnie 
w miejscu? A może po prostu lubi 
ruch i zabawy w gronie rówieśni-
ków?   Akademia Piłkarska Reis-
sa podpowiada – nie  ma  lepszego 
sposobu na rozładowanie poten-
cjału  dziecka,  niż skuteczne ukie-
runkowanie jego  energii! Wiosna 
to najlepszy moment na zapisanie 
dziecka na zajęcia sportowe, które 
przynoszą wiele korzyści, przede 
wszystkim zdrowotnych. 

Dla wszystkich spragnionych 
sportowych emocji, przygotowa-
liśmy konkurs – do wygrania 2 za-
proszenia na miesiąc darmowych 

treningów w Akademii, książka 
„Spowiedź piłkarza” cz.1 z podpi-
sem Piotra Reissa oraz zaproszenia 
na 2 darmowe treningi.

Aby wziąć udział w konkursie, na-
leży udzielić odpowiedzi na pytanie: 
Ile razy Piotr Reiss został królem 
strzelców Ekstraklasy? Odpowiedź 
należy wysłać na adres: kontakt@
naszglospoznanski.pl . W tytule 
prosimy wpisać: Akademia Piłkar-
ska Reissa.

13 i 27 osoba, która nadeśle po-
prawną odpowiedź otrzyma zapro-
szenia na miesiąc darmowych tre-
ningów w wybranej lokalizacji (lista 
lokalizacji znajduje się na stronie 
www.akademiareissa.pl), 30 – książ-
kę z podpisem Piotra Reissa. Dla 
pozostałych osób biorących udział 
w konkursie przygotowaliśmy zapro-
szenia na 2 darmowe treningi!

Uwaga, konkurs skierowany jest 
osób nietrenujących w Akademii Pił-
karskiej Reissa.

Wygraj miesiąc 
treningów 
w Akademii Reissa

KONKURS

Daria
Wierszuła
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Warta nadal liderem

W sobotę Warta Poznań, której 
patronuje „Nasz Głos Poznański”, 
w meczu na szczycie III ligi kujaw-
sko-pomorsko-wielkopolskiej po-
dejmowała Polonię Środa Wielko-
polska. O meczu mówiono, że jest 
bratobójczy, bo naprzeciw siebie 
stanęli bracia Bekasowie: Tomasz 
– trener Warty i Mariusz – szkole-
niowiec Polonii. Ponadto pojedynek 
był rewanżem za niedawny półfi nał 
Pucharu Polski na szczeblu okrę-
gu. Wtedy górą była Polonia, która 
lepiej egzekwowała „jedenastki”. 
W dodatku jesienią Warta przegrała 
z Polonią aż 1:5. 

Zaczęło się fatalnie dla gospoda-
rzy. W 19 minucie goście objęli pro-
wadzenie w kuriozalnych okoliczno-
ściach. Bramkarz Polonii wykopywał 
piłkę w kierunku bramki Warty, a jej 
golkiper Bartosz Pawłowski inter-
weniował na tyle niefrasobliwie, że 
praktycznie wpadł z nią do siatki. 
Gdyby nie dotknął piłki byłby aut. 

– Byliśmy blisko i bramka została 
uznana słusznie – powiedział nam 
trener Warty Tomasz Bekas.

W pierwszej połowie poznania-
cy grali słabo. To się zmieniło po 
przerwie. Już w 50. minucie za faul 
w polu karnym na Michale Ciarkow-

Zieloni pokonali czwartą w tabeli Polonię Środa Wielkopolska 2:1

Karol 
Jaroni 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Bramki: Wojciech Onsorge (50. 
– rzut karny), Krystian Łukaszyk 
(82.) – Bartosz Pawłowski (19. – 
samobójcza).
Warta: Bartosz Pawłowski – 
Dawid Czerniejewicz, Alain 
Ngamayama, Wojciech On-
sorge, Nikodem Fiedosewicz 
(68. Franciszek Siwek) – Artur 
Marciniak, Adrian Laskowski 
– Filip Brzostowski Ż., Michał 
Ciarkowski (89. Tomasz Kozio-
rowski), Gracjan Goździk (46. 
Krystian Łukaszyk Ż.) – Łukasz 
Spławski Ż.

Warta–Polonia 2:1 
(0:1)

Tomasz Bekas
trener Warty
— To był dla 
nas trudny 
mecz, ale 
takiego się 
spodziewaliśmy. 

Szkoda straconej pierwszej 
bramki. To był gol kuriozalny. 
Do przerwy nie najlepiej gra 
wyglądała z naszej strony, ale 
w drugiej połowie moi pod-
opieczni pokazali warciański 
charakter. I za to im chwała. 
Cieszę się, że bramkę zdobył 
Krystian Łukaszyk, który poja-
wił się na boisku po przerwie. 
To powinno dodać mu wiary. 
Najważniejsze, ze zdobyliśmy 
trzy punkty i że utrzymaliśmy się 
na pozycji lidera. Od teraz już 
myślimy o kolejnym spotkaniu. 

Powiedzieli po meczu

skim sędzia podyktował rzut karny. 
Na bramkę zamienił go Wojciech 
Onsorge. W 82 minucie wynik usta-
lił Krystian Łukaszyk, który zdobył 
swoją 11 bramkę. 

Warta tym samym pozostała li-
derem III ligi kujawsko-pomorsko-
wielkopolskiej. W środę zieloni po-
dejmują o godz. 17 Centrę Ostrów 
Wlkp. 
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