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Stęszew Youth Festival 2015Stęszew Youth Festival 2015 STR. 13
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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!

Pielgrzymka Pielgrzymka 
do miejsc śmiesznych 
Kabaret Neo-Nówka wystąpi w Tarnowie Podgórnym. Dla naszych Czytelników Kabaret Neo-Nówka wystąpi w Tarnowie Podgórnym. Dla naszych Czytelników 
mamy zaproszeniemamy zaproszenie STR. 13STR. 13
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Udana sobota w Strykowie – pora na majówki

Kalendarium

15maja
PIĄTEK
• Związek Międzygmin-
ny Puszcza Zielonka oraz 
gminy Swarzędz, Kiszkowo 
i Pobiedziska już po raz szósty 
zapraszają na Noc Kościołów 
Drewnianych, która jak co roku 
poprzedzi ogólnopolską akcję 
„Noc muzeów”. W trzech spo-
śród dwunastu kościołów szlaku 
zabrzmi muzyka chrześcijańska, 
którą zagrają zespoły: 33, Pino-
kio Brothers oraz Wielbienie. 
„Noc” rozpocznie się o godzinie 
18 i potrwa do północy.

16 maja 
SOBOTA
• W poznańskim Teatrze Mu-
zycznym odbędzie się premiera 
musicalu dla dzieci „Dookoła 
karuzeli, czyli dziecko potrafi ”. 
Więcej na str. 12. 

18 maja
PONIEDZIAŁEK
• O godz. 19 w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu będzie można obej-
rzeć spektakl „Biała Bluzka”, 
wg opowiadania Agnieszki 
Osieckiej, z Krystyną Jandą. 

22–24 maja 
PIĄTEK–NIEDZIELA 
• W tych dniach odbędą się Dni 
Mosiny. Na estradzie wystą-
pią między innymi De Mono, 
Marcin Daniec i Mateusz Ziółko 
z zespołem. W ramach uroczy-
stości odbędzie się specjalnie 
przygotowana prezentacja 
najważniejszych wydarzeń 
z historii Mosiny z udziałem 12 
grup rekonstrukcyjnych oraz 
cykl biegów „Elegant na 5”. 
Podczas uroczystej Sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie przyznane 
zostaną medale Rzeczypospoli-
tej Mosińskiej.

23 maja
SOBOTA
• Rekolekcje i koncert „Tobie 
Zaufałem Panie” odbędą się 
w Buku. Więcej na str. 13.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Miniona sobota w Poznaniu 
i okolicznych gminach obfi towała 
w wiele atrakcyjnych wydarzeń 
sportowo-rekreacyjno-kultural-
nych. Długo zastanawialiśmy 
się z moim nieco ponad 5-letnim 
synkiem, co wybrać? W końcu 
pojechaliśmy do Strykowa. To 
pięknie położona wieś w gminie 
Stęszew. Tego dnia odbywał się 
tam Powiatowy Dzień Strażaka. 
W zapowiedziach pisano o licz-
nych atrakcjach. I rzeczywiście! 
Było ich mnóstwo. W efekcie nad 

Jeziorem Strykowskim spędziliśmy 
aktywnie kilka godzin. Strażacy – 
jak zawsze – spisali się na medal. 
Cierpliwie demonstrowali dzieciom 
tajniki swojego fachu. Najmłodsi 
mogli samodzielnie trzymać węża 
z tryskającą wodą, wchodzić do 
pojazdów strażackich, wspinać się 
po drabinie, ubierać strój płetwo-
nurka, pływać po jeziorze… Była 
też okazja do jazdy konną bryczką, 
dmuchane zamki itd..., a nawet dar-
mowa grochówka. Bawiliśmy się 
znakomicie, a i okazji do edukacji 

nie brakowało. Z innymi dorosłymi 
trochę się dziwiliśmy, że tak nie-
wielu zwykłych ludzi wzięło udział 
w tym wydarzeniu. Często słyszę 
w różnych gminach narzekania, że 
nic się nie dzieje. A jak się dzieje, to 
mieszkańcy nie przychodzą.

Moim zdaniem w okolicy jest 
mnóstwo propozycji na atrakcyjne 
spędzenie wolnego czasu. Przed 
tygodniem był to np. Poznań za pół 
ceny. W najbliższych tygodniach bę-
dzie wiele atrakcyjnych propozycji. 
Wszak to czas majówek i festynów. 

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

Korzystajmy 
z atrakcji majó-
wek i festynów

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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POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

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

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

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

25 V
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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FUNDATORZY GŁÓWNI

FUNDATORZY WIODĄCY

Marian Król, były wojewoda i pre-
zydent Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego, będącego inicjatorem 
budowy pomnika przypomniał hi-
storyczną wypowiedź Ignacego Jana 
Paderewskiego, który swoją działal-
ność polityczną uzasadnił słowami: 
„Uwielbiam muzykę, ale jeszcze 
bardziej kocham moją Ojczyznę”.

– Dzisiaj, obok Pana Prezydenta 
RP na poznańskim placu imienia 
prof. Stefana Stuligrosza, zebrali się 
obywatele, którym pragnę w Pana 
obecności powiedzieć – Dziękuję! 
– mówił M. Król. – To dzięki ich 
wsparciu moralnemu i materialne-
mu, odsłaniamy pomnik wielkiego 
polskiego męża stanu, pierwszego 
premiera Polski, autora podpisu 
pod Traktatem Wersalskim i piani-
sty światowej sławy.

Dla Wielkopolan Paderewski jest 
szczególnie bliski.

– Wszyscy dobrze pamiętamy 
z historii, jego przyjazd do Poznania 
26 grudnia 1918 roku i emocje, ja-
kie wtedy towarzyszyły obywatelom 
Poznania – przypomniał M. Król. 
– To wówczas, dzięki płomienne-
mu, patriotycznemu przemówieniu 
Ignacego Jana Paderewskiego do 
poznaniaków wybuchło Powstanie 
Wielkopolskie. Dzisiaj tym pomni-
kiem, który nam, mieszkańcom Po-
znania, będzie towarzyszyć codzien-
nie – spłacamy historyczny dług 
wobec Wielkiego Polaka, w 155 
rocznicę jego urodzin.

Europoseł Adam Szejnfeld, prze-
wodniczący Komitetu Honorowego 
Budowy Pomnika Paderewskiego, 
w swoim przemówieniu zauważył, 
że obecnie nowoczesny patriotyzm, 
to praca na rzecz lepszej przyszło-
ści, i taką właśnie postawą odzna-
czał się Ignacy Jan Paderewski. Jak 
powiedział: – Chcemy i będziemy 
pracować na rzecz dobra Wielko-
polski i całej Polski. Jesteśmy zwró-
ceniu ku przyszłości, ale ten pomnik 

jest dowodem na to, że nie zapomi-
namy także o historii i o przeszłości. 
Patriotyzm bowiem musi łączyć 
przeszłość z przyszłością. Mam na-
dzieję, że to miejsce, ten pomnik, 
będzie dowodem wielkopolskiej 
pamięci i wdzięczności, ale też, że 
ten plac stanie się w przyszłości 
miejscem nie tylko patriotycznych, 
ale także zwykłych codziennych 
spotkań Poznaniaków i wszystkich 
Wielkopolan.

– Ignacy Paderewski mówił 
o sobie, że jego jedyną partią jest 
Polska – powiedział podczas uro-
czystości odsłonięcia Pomnika 
Ignacego Paderewskiego, pre-
zydent Bronisław Komorowski. 
– Zawsze podkreślał, że Polska 
jest rzeczą wspólną, Polsce trzeba 
służyć i Polskę trzeba szanować 
niezależnie od sympatii, czy anty-
patii politycznej, czy partyjnej. Coś 
z tego przesłania jest do dzisiej-
szego dnia ważne dla nas wszyst-
kich. Dziękuję za to piękne dzieło, 
bo pomnik bardzo mi się podoba. 
Podkreślam, że pomysł został zre-
alizowany przy pełnej aktywności 
obywatelskiej, po poznańsku. Dla 
mnie jest to autentycznym, głę-
bokim przeżyciem: być tu, razem 
z Wielkopolanami, z poznaniaka-

mi w tym szczególnym momencie, 
że pamiętając i składając hołd pa-
mięci Ignacemu Paderewskiemu, 
składamy hołd wielkiej Polsce, tym 
wielkim ludziom, którzy zbudowali 
pierwszą, niepodległą Rzeczpospo-
litą po okresie rozbiorów.

Bronisław Komorowski przy-
pomniał rolę i znaczenie Pade-
rewskiego u progu odradzającego 
się państwa polskiego. – Właśnie 
Paderewski został zaproszony do 
misji tworzenia rządu narodowego, 
rządu zgody narodowej – mówił 
Prezydent RP. – W momencie, kie-
dy Polska budząca się do niepodle-
głości już była rozszarpywana po-
przez sprzeczne interesy środowisk 
partyjnych. Właśnie do niego, do 
wybitnego wirtuoza, do człowieka 
tej wielkiej klasy, zwróciła się cała 
Polska, aby objął funkcję ministra 
spraw zagranicznych i premiera.

Paderewski w Poznaniu przeby-
wał sześciokrotnie, zawsze serdecz-
nie witany, jako pianista, kompozy-
tor, później jako polityk, premier, 
a po raz szósty i ostatni za swego 
życia był w listopadzie 1924 roku. 
Wówczas Rada Miasta Poznania 
wręczyła Paderewskiemu honoro-
we obywatelstwo, a Uniwersytet 
Poznański nadał mu doktorat ho-

norowy. Paderewski odwiedził także 
liceum noszące już wtedy jego imię. 
Po raz siódmy i już ostatni, sym-
bolicznie żegnano Paderewskiego 
w Poznaniu w lipcu 1992 roku, 
kiedy jego prochy były z honorami 
przewożone w drodze ze Stanów 
Zjednoczonych do miejsca wieczne-
go spoczynku, do Katedry Św. Jana 

w Warszawie. Wówczas Ignacego 
Jana Paderewskiego w imieniu oby-
wateli Poznania – żegnał profesor 
Lech Trzeciakowski.

– Warte podkreślenia jest to, że 
ten pomnik udało się ufundować 
bez udziału środków publicznych. 
Jeśli można zbudować coś ze skła-
dek płynących z serca, z potrzeby 
uhonorowania wielkiego Polaka, to 
jest to tym bardziej cenne – powie-
dział marszałek Wielkopolski Ma-
rek Woźniak.

W sumie budowę pomnika, któ-
rego autorem jest poznański artysta 
rzeźbiarz – Rafał Nowak, wsparło 
ponad 2.500 osób. 

– Szczególne podziękowania kie-
ruję do Ryszarda Szulca i Tomasza 
Nowaczyka oraz ich rodzin – mówił 
dr Marian Król. – Serdecznie dzię-
kuję przewodniczącemu Komitetu 
Honorowego Adamowi Szejnfeldo-
wi za duży wkład pracy merytorycz-
nej i organizacyjnej. 
Sławomir Lechna

Poznań ma pomnik Paderewskiego
6 maja w Poznaniu, w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, odbyła się uroczystość 
odsłonięcia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Rzeźba kroczącego artysty i polityka stanęła przed 
Akademią Muzyczną na placu Stefana Stuligrosza
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Lepiej zostaw samochód!
Duże utrudnienia na Ogrodach – przebudowa ulicy Dąbrowskiego
Od poniedziałku (11 maja) za-
mknięty zostanie fragment ulicy 
Dąbrowskiego – od skrzyżowania 
ulic Żeromskiego i Przybyszewskie-
go do Botanicznej. 

Na tym blisko półkilometrowym 
odcinku ul. Dąbrowskiego przebu-
dowywana będzie nie tylko jezdnia 
(z wymianą instalacji podziemnej, 
ale torowisko tramwajowe i sieć 
trakcyjna wraz z przystankami. 
Oznacza to duże kłopoty komu-
nikacyjne nie tylko dla pasażerów 
tramwajów i autobusów, ale także 
dla kierowców. Tak więc w kolejnym 
miejscu Poznania na drogach szy-
kuje się paraliż!

Jezdnia oraz torowisko tramwa-
jowe na wspomnianym odcinku jest 
w złym stanie. Po przebudowie uli-
ca zyska nie tylko na nowoczesnym 
wyglądzie, ale poprawi znacznie się 
przejazd zarówno tramwajami jak 
i samochodami. 

Przebudowa ulicy, niestety, wią-
zać się będzie z wycinką topól, 
w miejsce których jednak posadzo-
ne zostaną szlachetne gatunkowo 
klony. Przebudowane zostaną chod-
niki, powstaną ścieżki rowerowe, 
nowy i nowoczesny wygląd otrzy-
mają przystanki tramwajowe; m. in. 
zlikwidowany zostanie dodatkowy 
przystanek dla tramwaju linii 7 skrę-
cających z ul. Dąbrowskiego w ul. 

Przybyszewskiego. W jego miejsce 
powstanie przystanek „zbiorczy”, 
przy którym zatrzymywać się będą 
także autobusy miejskie. Jak poin-
formowała dyrekcja Poznańskich 
Inwestycji Miejskich przebudowa 
tego odcinka i ul. Dąbrowskiego 
kosztować ma około 20 mln zł.

Podczas kilkumiesięcznych prac 
kierowcy pojadą objazdami: Św. 
Wawrzyńca oraz Szamarzewskiego. 
Na jakiś czas kierowcy będą mogli 
w stronę centrum miasta jechać 
jedną nitką przebudowywanej ulicy 
Dąbrowskiego.

Jak poinformował Zarząd Trans-
portu Miejskiego trasy zmienią 

tramwaje linii: „17” i „18”; zawra-
cać będą przez ul. Przybyszewskiego 
i Grunwaldzką. Natomiast w miej-
sce linii: „2” i „7”, które zostaną 
zawieszone, utworzona zostanie 
nowa, oznaczona numerem: „27”. 
Będzie kursować z Dębca przez 
centrum miasta i Rynek Jeżycki do 
ul. Przybyszewskiego (po trasie li-
nii 2), po czym pojedzie w kierunku 
ulic: Reymonta, Hetmańskiej, gdzie 
na rondzie Starołęka skręci w kie-
runku Zawad (trasa linii 7). Droga 
powrotna będzie taka sama. Na 
krótkim odcinku, łączącym Ogrody 
ze skrzyżowaniem ulic Dąbrowskie-
go z Przybyszewskiego kursować 

będzie autobus „T2” zastępujący na 
tym odcinku tramwaj. Odnośnie au-
tobusów linii: 82 i 91 (w stronę Gór-
czyna i os. Kopernika) będą jeździć 
ulicami Przybyszewskiego, Szama-
rzewskiego i Szpitalną. Natomiast 
autobusy linii: 82, 91, 95, 239 i T2 
(jadąc w stronę ul. Żeromskiego) 
przy pętli Ogrody zatrzymają się na 
przystanku przy ul. Dąbrowskiego.
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23 i 24 maja na wyremontowanym 
rynku (od niedawna można podzi-
wiać piękną fontannę – na zdjęciu) 
odbędą się najważniejsze wydarze-
nia XXII Kórnickich Spotkań z Bia-
łą Damą. Zaplanowano mnóstwo 
atrakcji rekreacyjnych i gastrono-
micznych. Muzyczną gwiazdą bę-
dzie Ewelina Lisowska. Red

Wiosenna aura sprzyja spacerom 
i aktywności na świeżym powietrzu. 
Mieszkańcy Plewisk i Komornik od 
niedawna mogą wypoczywać przy 
kameralnych fontannach w miej-
scowych stawach. W Parku Straża-
ka w Komornikach i w stawie przy 
domu kultury Remiza w Plewiskach 
(na zdjęciu) zamontowano fontan-
ny wysokości 4,5 m z oświetleniem 
uruchamianym po zmroku. Pozy-
tywne reakcje mieszkańców po-

twierdzają, że niewielki wysiłek daje 
spory efekt. Kwota zakupu i monta-
żu fontann to 35.890 zł. OK

Koło Seniorów w Przeźmierowie za-
prasza na wycieczkę do Francji, na 
Lazurowe Wybrzeże od 2 do 11 paź-
dziernika 2015 r. W programie m.in. 
Nicea, Monako, Cannes, La Salette. 
Cena 600 zł i 200 euro. Informacji 
udziela pilot Janusz Baraniak, współ-
pracujący w tej kwestii z biurem 
„Sindbad” – tel. 602 716 697. Zapisy 
są przyjmowane w Agencji PZU przy 
ul. Poznańskiej 92a w Tarnowie Pod-
górnym lub drogą internetową u pilo-
ta: s.baraniak@interia.pl . Red

Kórnickie 
Spotkania 
z Białą Damą

Gmina Komorniki 
pięknieje na wiosnę 

Są jeszcze 
wolne miejsca
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Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

W 2015 roku Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Dopiewie przy-
gotowuje drugą edycję Turnieju So-
łectw. Składać się będą na nią czte-
ry różne imprezy a w nich aż sześć 
konkurencji. 

Na początek do walki staną biega-
cze biorący udział w Biegu o Koronę 
Księżnej Dąbrówki 31 maja, gdzie 
punktować będą najlepsi przedsta-
wiciele obu płci danego sołectwa. 

Kolejnym etapem będzie udział 
w wyścigu kajakarskim, który od-
będzie się 7 czerwca z plaży w Zbo-
rowie. Następnie sołectwa zmierzą 
się w turnieju piłki nożnej na boisku 
Orlik 2012, turniej ten zaplanowany 
jest na 14 czerwca. 

Ostatnim etapem zmagań będą 
konkurencje rozgrywane 20 czerw-
ca przy okazji Dni Gminy Dopiewo, 
tam zawodnicy staną do takich kon-
kurencji jak: picie mleka na czas, 
strzelanie z łuku i przeciąganie liny. 

Dla najlepszych sołectw prze-
widziane są nagrody w wysokości 
3000 zł za pierwsze miejsce, 2000 
zł za drugie oraz 1000 za trzecie. 
Kwoty te zasilą budżety sołeckie na 
rok 2015r.
Jakub Grzybek 

Dopiewski 
Turniej 
Sołectw po 
raz drugi
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Majówka z gwardzistami
Wizyta gwardzistów z austriackiego Murau w Kórniku i Poznaniu
2 maja w Kórniku gościła 30-osobo-
wa Gwardię z austriackiego miasta 
Murau oraz przedstawiciele branży 
turystycznej i mediów z Austrii. Dzień 
wcześniej gwardziści gościli w Pozna-
niu na zaproszenie prezydenta Jacka 
Jaśkowiaka. Swoją obecnością uświet-
nili początek majówki, defi lując ulica-
mi Poznania z kilkumetrową fi gurą 
Samsona, uosabiającą kiedyś moc 
kościoła katolickiego w walce z prote-
stantami. Gwardzistom w przemarszu 
towarzyszyła Orkiestra Miasta Pozna-
nia, Oddział Ułanów Miasta Poznania 
oraz Poznańskie Bractwo Kurkowe. 

Gwardia z Murau istnieje od ok. 400 
lat. Początkowo ochraniała mieszkań-
ców miasta Murau, broniąc jezuickich 
procesji Bożego Ciała przed napada-
mi luteranów. 

Dziś Gwardia z Murau jest organi-
zacją, której głównym zadaniem jest 
uświetnianie najróżniejszych uroczy-
stości i kultywowanie tradycji. Gwar-
dziści z Murau podróżują po całym 
świecie. Byli m.in.: w 1990 roku na 
zaproszenia rosyjskiego prezydenta 
Michaiła Gorbaczowa w Moskwie, 
w 1993 roku u papieża Jana Pawła II 
w Watykanie, a w 1998 roku w Londy-
nie u królowej Elżbiety II. 

Do Kórnika gwardziści z Murau 
przyjechali na zaproszenie burmi-
strza Jerzego Lechnerowskiego i pre-
zesa Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego Marka Baranowskiego. 
Gwardziści z Murau w towarzystwie 
braci kurkowych i kórnickich służb 
mundurowych przemaszerowali od 
zamku, który wcześniej zwiedzili, 
na rynek w Kórniku. Na rynku go-

ści z Austrii powitał burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, wiceburmistrz Antoni 
Kalisz i „Biała Dama” Olga Paprocka. 
Gwardziści z Murau przekazali bur-
mistrzowi upominki i materiały pro-
mocyjne z Murau, a na koniec oddali 
salwy honorowe na cześć gospodarzy 
i zgromadzonych mieszkańców.
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Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Gwardziści z Murau 
podróżują po całym 
świecie 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie oraz Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Buku zapraszają 7 
czerwca na kajakowy piknik rodzinny. 
Główną częścią pikniku są wyścigi ka-
jakowe na Jeziorze Niepruszewskim 
na trasie Zborowo– Niepruszewo– 
Zborowo. Start kajaków o godzinie 
12 na plaży w Zborowie. W zawodach 
weźmie udział 26 kajaków (13 kaja-
ków przewidziano dla mieszkańców 
gminy Dopiewo oraz 13 dla miesz-
kańców miasta i gminy Buk). Wpi-
sowe od pary wynosi 20 zł., decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

Po dotarciu wszystkich kajaków 
do mety na plażę w Zborowie dla 
uczestników oraz kibiców odbędą 
się konkursy z nagrodami.

Szczegółowy regulamin pikniku 
znajdzie się wkrótce na stronie in-
ternetowej www.gosir.dopiewo.pl 
oraz www.osir-buk.pl . Zapisywać 
można się do 2 czerwca e-mailowo: 
gosir@dopiewo.pl – mieszkańcy 
gminy Dopiewo, osirbuk@post.pl – 
mieszkańcy miasta i gminy Buk. 
Paweł Wolny 

Kajakowy 
piknik w
Zborowie
 NASZ PATRONAT
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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

Chrzest tulipana 
„Hipolit Cegielski”

Uroczystość odbyła się 7 maja 2015 
roku w Sali Lubrańskiego Colle-
gium Minus UAM. Wśród obecnych 
gości był gospodarz miejsca, prof. 
Bronisław Marciniak, rektor Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza; 
dr Janusz Galos, doradca Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej ds. rol-
nictwa; Zofi a Cegielska-Doerffer, 
prawnuczka Hipolita Cegielskiego; 
ksiądz prałat Jan Stanisławski (do-
konał aktu chrztu); reprezentanci 
lokalnych i regionalnych władz, 
społeczność akademicka, młodzież. 

Specjalna odmiana Tulipana „Hi-
polit Cegielski” hodowana była przez 
ponad 20 lat przez Jana Ligtharta, 
holenderskiego hodowcę. Inicjatorem 
powstania tulipana jest Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 
i Stowarzyszenie Naukowo Technicz-
ne Inżynierów i Techników Ogrodnic-
twa Oddział w Poznaniu. 

Wydarzenie było ewenementem 
na skalę europejską i światową, 
zaś samo Towarzystwo im. Hipoli-
ta Cegielskiego stało się pierwszą 
w Polsce organizacją pozarządową, 
której patronowi dedykowana jest 
specjalna odmiana tulipana. 

Wydarzenie pokazało, że poprzez 
umiłowanie tradycji etosu pracy 

organicznej można stać się współ-
czesnym jej mistrzem. Takim też 
osobom – reprezentantom rozma-
itych środowisk Towarzystwo im. 
Hipolita Cegielskiego przyznaje 
jedne z najbardziej prestiżowych 
wyróżnień – Srebrne Medale Labor 
Omnia Vincit. Medal ten otrzymał 
Jan Ligthart, hodowca tulipana „Hi-
polit Cegielski”. Hodowca przyjął 
również od marszałka województwa 
wielkopolskiego Odznakę Hono-
rową „za zasługi dla województwa 
wielkopolskiego”.

W opinii uczestników chrztu tuli-

pana „Hipolit Cegielski”, przyczynił 
się on do tego, aby legenda Hipolita 
Cegielskiego umocniła się w wielu 
opiniotwórczych kręgach i co ważne 
– zyskała nową, trwałą przestrzeń 
upowszechniania postawy Hipolita 
w środowisku ogrodników, przed-
siębiorców, samorządowców, ho-
dowców kwiatów i fl orystów.

W Poznaniu odbył się chrzest tulipana, którego imię 
dedykowane jest jednemu z największych mistrzów pracy 
organicznej Hipolitowi Cegielskiemu

Państwo Wirth ze Stęszewa obcho-
dzili swoje wielkie święto: 60-lecie 
pożycia małżeńskiego. Z tej okazji, 
30 kwietnia, burmistrz Włodzimierz 
Pinczak odwiedził dostojnych jubila-
tów. Zawitał do ich domu z podarun-
kiem, bukietem kwiatów oraz listem 
gratulacyjnym, w którym wyraził na-
dzieję, że kolejne wspólnie spędzone 
lata upłyną w radości i zdrowiu.

Spotkanie z jubilatami było pretek-
stem do wspólnych rozmów i wspo-
mnień małżonków. Zarówno Pani 
Eugenia jak i Pan Brunon pochodzą 
ze Wschowy (woj. lubuskie). Po ślu-
bie zamieszkali w Stęszewie. Wspól-
nie doczekali się 4 dzieci, 10 wnuków 
oraz 4 wspaniałych prawnuków.

Choć wspólne życie diamentowej 
pary nie zawsze bywało łatwe, to obda-
rowało ono szczodrze jubilatów „obfi -
tością czasu” spędzonego razem…

Diamentowej parze, na dalsze 
wspólne lata życzymy: dużo zdro-
wia, spokoju, pogody ducha oraz 
wiele miłości. Red

Diamentowe Gody 

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl
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SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego 

Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie 

otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Wygrali plac zabaw
Nivea ufunduje plac zabaw w Plewiskach
Niecodzienna mobilizacja i solidar-
ność mieszkańców gminy Komorni-
ki, a zwłaszcza wsi Plewiska została 
nagrodzona. To właśnie tu Nivea 
wybuduje jeden z 40 placów zabaw 
w ramach akcji Podwórko Nivea. 

Urząd Gminy Komorniki zgłosił 
Plewiska do udziału w tej rywali-
zacji w marcu organizując szeroko 
zakrojoną akcję promocyjną. Loka-
lizacja ta brała udział w głosowaniu 
internautów od 3 kwietnia. Zgodnie 
z regulaminem, akcja została po-
dzielona na dwa etapy. Pierwszy, 
trwający do końca kwietnia, wyła-
niał pierwszą zwycięską 20-tkę lo-
kalizacji z największą liczbą głosów. 
Drugi etap głosowania wyłaniający 
kolejną 20-tkę wygranych trwa do 
końca maja.

Od samego początku w głosowa-
nie na Plewiska zaangażowane były 
różne środowiska lokalne: szkoły, 
przedszkola, biblioteki, radni, sołty-
si, kluby sportowe, media, harcerze, 
wspólnoty mieszkaniowe, parafi e 
i ministranci i wiele innych. Koordy-
nujący akcję urząd gminy i GOSiR 
Komorniki na bieżąco zachęcali 
mieszkańców i sympatyków gminy 
do przyłączenia się do wspólnego 
głosowania. Dzięki zaangażowa-
niu wielu osób Plewiska przez cały 

okres głosowania znajdowały się 
w czołówce rankingu. W akcji bie-
rze udział ponad 1100 podmiotów 
z całej Polski, ale dzięki wspólnemu 
wysiłkowi to Plewiska znalazły się 
w zwycięskiej 20-tce już w kwietniu.

– Kiedy podejmowaliśmy decy-
zję o udziale w akcji postawiliśmy 
przed sobą dwa cele – mówi wójt 
Jan Broda. – Po pierwsze uznali-
śmy, że zainicjowanie współdziała-
nia mieszkańców i instytucji w skali 
całej gminy, ale przede wszystkim 
w skali samych Plewisk zaowocuje 
integracją środowiska, które na co 

dzień żyje obok siebie, ale jest dla 
siebie często anonimowe. Po dru-
gie, oczywiście, chcieliśmy wygrać 
plac zabaw Nivea dla Plewisk. Uda-
ło się osiągnąć obydwa cele. Wybór 
lokalizacji nie był przypadkowy. 
Choć propozycji było kilka, to pa-
rametrom wskazanym przez Nivea 
odpowiadała tylko lokalizacja przy 
Orliku. Cieszymy się, że to centrum 
sportowe (stadion i kompleks bo-
isk Orlik) będzie teraz uzupełnione 
o miejsce dla młodszych dzieci.

Działania promocyjne zapocząt-
kowały imponującą solidarność 

mieszkańców gminy i jej sympaty-
ków. Pomysłowi mieszkańcy sami 
organizowali świetne akcje i happe-
ningi, dzięki którym dziś możemy 
cieszyć się ze wspólnego sukcesu. 

Bardzo cieszy fakt, że do akcji 
przyłączyły się instytucje działające 
na terenie gminy i samych Plewisk. 
Zwycięska, 19 pozycja Plewisk zdo-
była ponad 62 tys. głosów. Każdy 
z nich był ważny na wagę złota. Każ-
dy z nich zadecydował, że niewiel-
kie Plewiska wygrały z poważnymi 
graczami jak Leszno czy Pabianice. 
Serdeczne podziękowania kieruje-
my do wszystkich, którzy aktywnie 
wspierali akcję oraz do każdego 
z osobna za każdy oddany na Ple-
wiska głos. Pokazaliśmy, że razem 
naprawdę można więcej. 

Obecnie trwa etap przesyłania 
dokumentów niezbędnych do wy-
konania projektu placu. Zgodnie 
z regulaminem akcji place mają 
być wybudowane do końca roku. 
Liczymy, że budowa rozpocznie się 
w wakacje.
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

W Sadach przy ul. Lotosowej (gmi-
na Tarnowo Podgórne) zielenią już 
kolejne drzewa zasadzone w ramach 
społecznej akcji mieszkańców. 
W tym roku, w ramach wiosennych 
prac zasadzono ich aż 1  900! Po-
sprzątano także park w tej miejsco-
wości. Po skończonej pracy był czas 
na rozmowy i wspólny odpoczynek. 
Brawo mieszkańcy Sadów! ARz

1900 drzew 
społecznie!

SZAMBA
BETONOWE

� 515-373-550

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296
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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 !

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 

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

Tydzień Bibliotek 
w gminie Dopiewo

Artystka, która wypłynęła na sze-
rokie wody popularności kilka lat 
temu podczas jednego z telewi-
zyjnych muzycznych show, zapre-
zentowała swoje najbardziej znane 
utwory. Wypełniona po brzegi sala 
świadczy o tym, że kultura poza 
miastem jest potrzebna. Był to ko-
lejny koncert, jaki w CRK Kona-
rzewo zorganizowała dopiewska 
biblioteka. Wcześniej, na jej zapro-
szenie, w tej sali koncertowali m.in.: 
Eleni, Affabre Continui, Zbigniew 
Wodecki i Sławomir Wierzcholski. 
Niebawem scena będzie gościła An-
drzeja Rybickiego.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Dopiewie rok temu stała się jedno-
cześnie Centrum Kultury, co znalazło 
odzwierciedlenie w nazwie. Oprócz 
siedziby w Dopiewie, ma 3 fi lie: 
w Skórzewie, Konarzewie i Dąbrów-
ce. Niedawno powierzone zostało jej 
zarządzanie Centrum Kulturalno-
Rehabilitacyjnym w Konarzewie.

Rocznie 2,7 tys. czytelników wy-
pożycza w niej ponad 80 tys. książek. 

– Z roku na rok obserwujemy 
wzrost czytelnictwa. Staramy się 

uzupełniać księgozbiór i uatrak-
cyjnić ofertę. Zawsze kupujemy 
nowości rynkowe – mówi Elżbieta 
Nowicka, dyr. GBPiCK w Dopie-
wie. – W ubiegłym roku kupiliśmy 
2,5 tys. pozycji książkowych i 450 
audiobooków. W tym roku kupimy 
jeszcze więcej książek, audiobo-
oków i ebooków – dodaje. Miesz-
kańców w gminie Dopiewo przyby-
wa, więc rośnie i liczba czytelników.

Tydzień Bibliotek trwa w całej 
Polsce od 8 do 15 maja. Już po 
raz dwunasty jego organizatorem 
jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich. Celem realizowanych 
oddolnie akcji, mających wpisać 
się w założenia programu, jest 
z jednej strony propagowanie czy-
telnictwa, z drugiej – uświadomie-
nie roli bibliotekarzy w dostępie 
do informacji, wiedzy, kultury, 
rozrywki... Warto pamiętać, że bi-
blioteka w gminie to nie tylko półki 
z książkami, katalogi, czy karty bi-
blioteczne, ale często dużo szerzej 
zakrojona działalność, zwłaszcza 
tam, gdzie biblioteka łączy wy-
pożyczanie książek z funkcjami 
domu kultury. 

Tydzień Bibliotek w gminie Do-
piewo przynosi kolejne atrakcje – 
m.in. konkurs dla dzieci na zakład-
kę do książki, spotkania autorskie 
z Tomaszem Trojanowskim i Emi-
lem Wittem oraz pokaz iluzji Pio-
tra Szumnego. Szczegóły na temat 
programu można znaleźć na stronie 
www.bibldop.pl .
Adam Mendrala

Koncertem Marty Podulki, który odbył się 8 maja w sali 
widowiskowej w Konarzewie, Biblioteka i Centrum Kultury 
w Dopiewie rozpoczęła „XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek”

Koncert Marty Podulki uświetnił 
tegoroczne otwarcie „Tygodnia 
Bibliotek” w gminie Dopiewo.

 F
O

T.
 JA

N
 S

A
W

IŃ
SK

I 

W sobotę w podstęszewskim Stry-
kowie odbył się Powiatowy Dzień 
Strażaka. W części ofi cjalnej wrę-
czono nominacje na wyższe stop-

nie, a także nagrody Strażak Roku 
Powiatu Poznańskiego i Poznański 
Strażak Roku, a następnie odbył się 
piknik rodzinny nad Jeziorem Stry-

kowskim. Strażacy przygotowali 
mnóstwo atrakcji, szczególnie dla 
najmłodszych. 
Red

Powiatowy Dzień Strażaka
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NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296

Bukowska Orkiestra Dęta w najbliż-
szy piątek (15 maja) obchodzić będzie 
jubileusz 45-lecia. Z tej okazji o godzi-

nie 17 w kinie Wielkopolanin odbę-
dzie się koncert z udziałem zaproszo-
nych artystów. Wstęp wolny. Red

45 lat orkiestry
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NASZA SONDA

W kolejnej sondzie Naszego Głosu 
Poznańskiego i Instytutu Badań 
Rynkowych i Społecznych TriC za-
pytaliśmy 53 naszych Czytelników 
o własne doświadczenia i opinie po-
wiązane z muzeum. „Czy kiedykol-
wiek odwiedził Pan/Pani Muzeum 
Arkadego Fiedlera w Puszczyko-
wie?” – tak brzmiało postawione 
w ankiecie pytanie.

A rezultaty? Spośród osób an-
kietowanych aż 87% odwiedziło już 
dom Arkadego Fiedlera, natomiast 
raptem jedna osoba przyznała się 
do nieznajomości tego miejsca. 
„Nawet nie wiedziałem, że takie 
miejsce istnieje” – odpowiedział je-
den z naszych respondentów. „Nad-
robię braki w tym sezonie” – dodał 
na końcu wypowiedzi. Lokalna 
rozpoznawalność obiektu jest, jak 
widać, bardzo wysoka. Osoby, któ-
re nie miały jeszcze okazji zobaczyć 
muzealnych ekspozycji (13% osób) 
zakładają w większości (a wiemy 
to z wypowiedzi pozostawionych 
w tzw. „wolnym ringu”), że prędzej 
czy później dotrą do Puszczyko-
wa z wizytą. Z analizy wypowiedzi 
nasuwa się jeszcze jeden wniosek 
– opiniami chętniej tym razem dzie-
liły się Czytelniczki, mimo mocno 
męskiej atmosfery, jaka towarzyszy 
najczęściej wyprawom podróżni-
czym.

Przyjrzyjmy się też bliżej wypo-
wiedziom naszych respondentów. 
W każdym przypadku zachowali-
śmy oryginalną pisownię. W nawia-
sach podaliśmy pseudonimy auto-
rów wypowiedzi. W wypowiedziach 
czytelniczych dominują opinie 
pozytywne, jedyną jednoznacznie 
krytyczną wypowiedź pozostawiła 
nam Czytelniczka „magda”: „byłam 
raz i nie zachwyciło mnie, ogólny 
nieład, nieporządek, mało atrak-
cji..... przykro mi, ale nie bardzo”. 
Rozumiemy to stanowisko i wiemy, 
że trudno jest zaspokoić potrzeby 
wszystkich.

A pozytywy? Zachęcamy do krót-
kiego przeglądu wypowiedzi:

„Odwiedzam muzeum od począt-
ku jego istnienia – moja rodzina 

miała przyjemność znać Arkadego 
Fiedlera osobiście. Przywożę tu swo-
ich gości, nawet z dalekiej Brazylii. 
Podoba mi się klimat i ciepło starego 
domu, w którym odległy świat staje 
się światem bliskim!” (Barbara)

„Wspaniałe eksponaty, ponad-
to mozliwość swobodnej rozmowy 
z synem pana Arkadego panem 
Markiem Fiedlerem.” (olimpic78)

„Muzeum odwiedziłam z wy-
cieczką szkolną, później dotarłam 
sama, jeszcze później odnalazłam 
tam przyjaciół. To wyjątkowe miej-
sce, każdy serdecznie witany, ciepła 
atmosfera panuje nawet w chłodne, 
deszczowe dni, a eksponaty można 
oglądać w nieskończoność. Oprócz 
stałej ekspozycji zawsze pachnie 
tam aktualnymi wydarzeniami, wy-
stawy, aktywne spędzanie czasu, 
tańce, stroje, przecudowni goście. 
To miejsce żyje całym swoim bogac-
twem!” (ReMark)

„Jeżdżę na wakacje do Puszczy-
kówka ze znajomymi. Co roku jak 
tam jestem, to odwiedzam też Mu-
zeum Fiedlera. Jest to już taka nasza 
tradycja :)” (Gdańszczanka)

„Tak, tak, tak: odwiedzić trzeba 
przy okazji i bez okazji. Miejsce ma-
giczne, w którym można zakochać 
się od pierwszego wejrzenia! Eks-
ponaty oplecione niesamowitymi 
historiami, wszelkie reality show 
mogą się schować głęboko. A at-
mosfera? Trudno znaleźć lepszą!” 
(PIK)

„Muzeum odwiedzamy przy-
najmniej raz w roku. To ciekawe 
i bardzo przyjazne miejsce. Czuje 
się tam gościnność i serdeczność 
Gospodarzy. Największym hitem, 
jeśli chodzi o dzieci, jest wciąż San-
ta Maria.” (magdak)

„Powiem szczerze, że dowiedzia-
łem się o nim (muzeum – przyp. 
aut) całkiem niedawno. Podróż Ma-
łym Fiatem przez Afrykę okazała się 
bardzo dobrą reklamą dla Muzeum. 
Liczę, że już niedługo tam przyjadę 
z całą rodziną.” (Robert Matkowski)

„Podczas weekendu majowego 
zwiedzałam okolice Poznania. Mu-
zeum Arkadego Fiedlera było na 
mojej liście miejsc, które chcę od-
wiedzić. Muzeum zrobiło na mnie 
ogromne wrażenie. Byłam nim za-
chwycona. Do tego stopnia, że po-
stanowiłam dowiedzieć się czegoś 
więcej na temat jego historii i miesz-
kańców. Bo oprócz muzeum jest 
to też dom kilku pokoleń rodziny 

Fiedlerów. Drugi raz odwiedziłam 
je przy okazji przeprowadzania wy-
wiadu z panem Arkadym Radosła-
wem Fiedlerem, który ciekawie od-
powiedział na wszystkie pytania.” 
(Kufer Podróżnika).

Pocieszający jest fakt, że w cza-
sach politycznych zawirowań po-
trafi my się odciąć od medialnego 
zgiełku i znaleźć chwilę na refl eksję, 
wgląd w siebie i chwilę wyciszenia 
w muzeum. Sprawdzimy tę możli-
wość przy najbliższej okazji!

Natomiast za wypowiedź Czy-
telnika o pseudonimie „Kongo” 

– „W ogrodzie tolerancji znajduję 
wyciszenie, upragniony spokój, 
inspirację i zapach przygody” – 
przyznajemy wyróżnienie TriC 
Tygodnia. Intryguje nas owa inspi-
racja – do czego inspiruje wizyta 
w ogrodzie? Pewnie nigdy się tego 
nie dowiemy. Autorowi wypowiedzi 
zaś gratulujemy!

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 
w tym tygodniu w serwisie NGP! 
Tym razem zgłębimy temat popu-
larności sztuk walk. Jesteśmy w gór-
nym prawym narożniku strony!

U Fiedlera w Puszczykowie

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

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

PROMOCJA

Rodzinna atmosfera, magiczne miejsce, duch miejsca i gościnność i serdeczność 
gospodarzy, Santa Maria, Spitfi re – takimi określeniami i słowami kluczowymi posłużyli się nasi 
respondenci opisując Muzeum – Pracownię Literacką Arkadego Fiedlera w Puszczykowie

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

Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 

na » www.naszglospoznanski.pl
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NASZ PATRONAT

WYDARZENIA

Wojciech Janczewski, wiceprze-
wodniczacy Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne, prezes Stowarzyszenia 
Dar Serc i Parafi alnego Zespołu Ca-

ritas w Baranowie, otrzymał Złoty 
Krzyż Zasługi, przyznany przez Pre-
zydenta RP Bronisława Komorow-
skiego. Medal wręczył wojewoda 

wielkopolski Piotr Florek na uroczy-
stości w Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu.

Wojciech Janczewski otrzymał 
wyróżnienie w uznaniu jego działań 
na rzecz krzewienia idei honorowe-
go krwiodawstwa (przypomnijmy, 
że 23 maja odbędzie się jubile-
uszowa, 60. akcja na terenie gminy 
Tarnowo Podgórne!) oraz ogromne 
zaangażowanie na rzecz pomocy 
potrzebujących. 

Wniosek o przyznanie Złotego 
Krzyża Zasługi został złożony przez 
dyrektora Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
Krzysztof Olbromski, a poparcia 
udzielił m.in. Mer Rejonu Solecz-
nickiego Zdzisław Palewicz. Gratu-
lujemy! ARz

Złoty Krzyż Zasługi w uznaniu 

3 maja i obietnica 
zuchowa
3 maja w Stęszewie, podobnie jak 
w całej Polsce, odbyły się ofi cjalne 
uroczystości z okazji 224 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

O godz. 11.15 została odprawiona 
msza święta za ojczyznę, następnie 
wszyscy wierni wraz z delegacjami 
i pocztami sztandarowymi przema-
szerowali na płytę stęszewskiego 
rynku. Tam poszczególne delegacje 
złożyły kwiaty pod pomnikiem. Od-
była się również krótka akademia. 

Na zakończenie obchodów, 
druhna Małgorzata Szyfter została 
pełnoprawnym instruktorem ZHP, 
składając zobowiązanie instruktor-
skie. Wcześniej, dh. Gosia musiała 
wykonać szereg zadań, które sama 
sobie wyznaczyła, a które zostały 

ocenione przez Komisję Stopni In-
struktorskich Hufca ZHP Poznań 
Rejon. Po wystawieniu pozytywnej 
oceny przez ową komisję, dh. Mał-
gosia rozkazem Komendanta Huf-
ca phm Przemysława Gładysiaka 
została dopuszczona do złożenia 
wyżej wymienionego zobowiązania. 

To właśnie w tym dniu po raz 
pierwszy mogła odebrać obietnicę 
zuchową. Natomiast krąg harcerzy 
zwiększył się o kilkanaście osób 
składających przyrzeczenie harcer-
skie przed najstarszym harcerzem 
z kręgu seniorów phm. Jackiem 
Górnym.

Na uroczystości została również 
przyznana „I gwiazdka zucha ocho-
czego”. Red

IV Kórnicki Spływ 
Kajakowy z FX-em 

Coroczne wydarzenie organizowa-
nae jest przez FX events przy współ-
pracy z Urzędem Miejskim w Kór-
niku. Patronat nad nim objął „Nasz 
Głos Poznański”. Ofi cjalnie spływ 
otworzył wiceburmistrz gminy Kór-
nik Antoni Kalisz, który wziął udział 
w imprezie razem z pozostałymi 
miłośnikami wodnej rekreacji. Start 
spływu nastąpił w Bninie – najpierw 
uczestnikom przydzielono sprzęt 
wodny – kajaki, wiosła, kamizel-
ki asekuracyjne oraz dopasowane 
małe kamizelki dla najmłodszych. 
Komandor spływu Jakub Zygar-
łowski przeprowadził odprawę, na 
której omówiono kwestie związane 
z bezpieczeństwem i techniką pły-
wania kajakiem. Na zakończenie 
odprawy odbyła się wspólna roz-
grzewka. 

Kajakarze zwodowali się na Je-
zioro Kórnickie i popłynęli w kie-
runku zamku w Kórniku, by na jego 
tle wykonać pamiątkowe zdjęcie. 
Następnie spływ przepłynął kolej-
no przez jeziora Skrzynki Duże, 
Skrzynki Małe i dalej rzeką Głu-
szynką. W tym czasie debiutanci 
w kajaku szkolili swoje umiejętności 
wiosłowania i sterowania kajakiem. 
Pozostali zajęli się rozrywkami ta-
kimi, jak wykonanie kajakiem sla-
lomu pod budowanym na Jeziorze 
Kórnickim molo.

Postój pierwszego dnia zlokalizo-
wany był w Skrzynkach – wszyscy 
mogli odpocząć i posilić się przed 
wymagającym odcinkiem – zatrzci-
nionym Jeziorem Borówieckim. 

O 15 pierwsze załogi dopłynęły 
do Kamionek na miejsce biwakowe. 
Kajakarze rozbili namioty, przygo-
towali posiłki i odpoczywali na łące, 
a następnie FX events zaprosili 

wszystkich do zabaw integracyjnych 
i na tradycyjny mecz w siatkówkę. 
Dużą popularnością cieszyła się też 
mniej znana gra – Gra w Kołki. 

Wieczorem odbyło się wspólne 
ognisko. Uczestnicy śpiewali przy 
akompaniamencie gitary oraz piekli 
kiełbaski. W trakcie ogniska gitarę 
przejęli także harcerze z poznań-
skiej Błękitnej Czternastki. 

Około 22:00 zmęczeni wysiłkiem 
fi zycznym, słońcem i wrażeniami 
z rzeki kajakarze udali się na zasłu-
żony nocleg.

W niedzielę wcześnie rano chęt-
ni uczestnicy mogli wziąć udział 
w przeprowadzonej w urokliwym 
otoczeniu mszy polowej – na łonie 
natury, nad brzegiem rzeki. 

Po mszy i śniadaniu kajaka-
rze rozpoczęli pakowanie biwaku 
i przygotowanie do dalszej części 
spływu. Spakowali swoje rzeczy do 
kajaków i po rozgrzewce zwodowali 
się na Głuszynkę.

Na tym etapie spływu Głuszynka 
meandruje wśród łąk, by następnie 
wpaść do Kopla. Odtąd nurt przy-
spiesza i pokonanie przeszkód – 
zwalonych drzew, czy nisko zwisają-
cych gałęzi – wymaga od kajakarzy 
większego skupienia i uwagi.

Podczas krótkiego biwaku przy 
miejscowości Głuszyna komandor 
spływu poinstruował uczestników, 
jak należy zachowywać się podczas 
ostatniego, 12-kilometrowego od-
cinka rzeką Wartą i wszyscy wyru-
szyli już prosto do Poznania.

Meta spływu zlokalizowana została 
przy Parku Szelągowskim w Poznaniu.

Podczas całego spływu dopisy-
wała piękna pogoda – przydały się 
czapki z daszkiem i okulary prze-
ciwsłoneczne.

Trasa spływu liczyła 36 km. W im-
prezie udział wzięły 23 kajaki. Naj-
młodszym kajakarzem był 2,5-letni 
Tomek Gramacki. Najstarszym był 
73-letni pan Jerzy z Baranowa. Red 

W weekend (25–26 kwietnia) odbył się 
IV Kórnicki Spływ Kajakowy z FX-em
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Podczas dwudniowej imprezy na 
terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich w panelach uczestni-
czyło ok. 400 osób.

Forum otworzył Mariusz Haładyj, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Gospodarki. Wykład inauguracyj-
ny poprowadził Włoch dr Ernesto 
Sirolli, założyciel Instytutu Sirolli, 
autorytet w dziedzinie zrównoważo-
nego rozwoju gospodarczego, który 
poprzez autorską metodę Entrepri-
se Facilitation wspiera w rozwoju 
przedsiębiorczości lokalne władze 
na całym świecie. 

Pierwszy panel z udziałem starosty 
poznańskiego, prezydenta miasta Po-
znania oraz przedstawicieli biznesu 
dotyczył wizji metropolii jaką mają 
zarówno samorządowcy, jak i przed-
siębiorcy oraz osiągnięcia tego celu 
właśnie w tej kilkuletniej perspektywie.

Jan Grabkowski, starosta po-
znański, wskazywał na dobry wzór 

jakim jest partnerski Region Ha-
nower. Podkreślił wagę wspólnego 
planowania przestrzennego, ko-
nieczność czerpania z najlepszych 
wzorców i dostosowania ich do na-
szych, krajowych, warunków oraz 
uwzględniania potrzeb mieszkań-

ców całej aglomeracji pod kątem 
budowania metropolii Poznań.

Tematami kolejnych paneli były 
projekty promocji gospodarczej me-
tropolii  w doświadczeniach polskich 
i zagranicznych oraz sukcesja w fi r-
mie lub majątku rodzinnym okiem 
ekspertów. Dwudniowy cykl zakoń-
czyły warsztaty dr. Ernesto Sirollie-
go. Hanna Kolanowska-Pogrzebna 

VIII Forum Gospodarcze
„Metropolia Poznań – dobra marka, wspólny biznes” – pod tym hasłem 

21–22 kwietnia odbyło się  VIII Forum Gospodarcze Metropolii Poznań ramach Dni Przedsiębiorczości Poznań 

Gala XII edycji konkursu o tytuł 
„Poznańskiego Lidera Przedsię-
biorczości” za nami. Spotkanie 
z przedsiębiorcami ubiegającymi się 
o przyznanie tytułu laureata odbyło 
się 21 kwietnia w „Iglicy” na terenie 
MTP w Poznaniu. Nagrody wręczo-
no najlepszym fi rmom w czterech 
kategoriach: średnich, małych, mi-
kroprzedsiębiorstw oraz  „Startup”.

Na etapie wstępnym zaintere-
sowanie udziałem w tegorocznej 
edycji wyraziło blisko 100 fi rm. Do 
drugiego etapu zakwalifi kowano 
45 przedsiębiorstw, których dane 
podlegały wnikliwej i profesjonal-
nej ocenie partnera merytoryczne-
go konkursu – fi rmy F5 Konsulting 
Sp. z o.o.

Najlepsze w poszczególnych ka-
tegoriach fi rmy otrzymały tytuł „Po-
znańskiego Lidera Przedsiębiorczo-
ści” oraz karnety uprawniające do 
produkcji i emisji telewizyjnej profe-
sjonalnych prezentacji biznesowych.

W kategorii „Startup” zwycięży-
ła fi rma Ogarniamprad Sp. z o.o., 
a wyróżnienia wręczono następu-
jącym przedsiębiorstwom: IC So-
lutions Sp. z o.o., Big.Qpony.pl 
Sp. z o.o., Place for Dress A. Olszań-

ska, M. Wiznerowicz s.c. oraz POK 
Sp. z o.o.

Liderem w kategorii „Mikro-
przedsiębiorca” została fi rma Labo-
ratorium Diagnostyki Molekularnej 
GenMed J. Świerczyński Sp. J. Po-
nadto w tej kategorii wyróżnienia 
otrzymali Akademia Słońca K. 
Frąszczak, Grupa MF P. Mordel, 
ARP IDEAS Sp. z o.o. oraz AP Ar-
tus A. Szymaniak.

W kolejnej kategorii – „Mały 
Przedsiębiorca” zwycięzcą została 
spółka LARA Edyta Pawluśkiewicz, 
a wyróżnienia otrzymali: Integra 
Consulting Poland Sp. z o.o. Sp. k., 
Proster Sport Sp. z o.o., Dogmat 
Systemy S.A., a także Grupa TEN-
SE Sp. z o.o. Sp.k..

Laureatem w ostatniej kategorii 
„Średni Przedsiębiorca” została 
spółka Steelpress Sp. z o.o. z Po-
znania.

Wyróżnieniami Kapituła uho-
norowała fi rmy: Cermag Poznań 
Sp. z o.o., PAW DRUK Sp. z o.o., 
Poznańskie Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Han-
dlowe Zastosowań Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej ZETO S.A.

Laureaci każdej z czterech kate-
gorii otrzymali nagrody dodatko-
we ufundowane przez Członków 
Kapituły. Międzynarodowe Targi 
Poznańskie zaproponowały naj-
lepszym firmom bezpłatne sto-
isko targowe o powierzchni 6 m2, 
na wybranej imprezie targowej. 
Uniwersytet Ekonomiczny w Po-
znaniu ufundował studia podyplo-
mowe – po jednym miejscu dla 
każdego z laureatów, natomiast 
PKO Bank Polski S.A. zwycięzcom 
w kategorii „Średni Przedsiębior-
ca” oraz „Startup” przekazał na-
grody pieniężne. Wybrane firmy 
otrzymały także nagrody dodat-
kowe, na które złożyły się specja-
listyczne warsztaty Fresh Brand, 
czyli jak zbudować markę firmy 
oraz elektroniczne pakiety biuro-
we Bee Office Standard.

Gratulujemy wszystkim „Poznań-
skim Liderom Przedsiębiorczości” 
oraz wyróżnionym fi rmom. 

Informujemy o programach profi -
laktycznych dla mieszkańców po-
wiatu poznańskiego w zakresie za-
każeń pneumokokowych i zakażeń 
wirusem HPV. Powiat Poznański, 
wzorem lat ubiegłych realizuje nie-
odpłatnie: 

•  program profi laktyki zakażeń 
pneumokokowych, 

•  program polityki zdrowotnej w za-
kresie profi laktyki zakażeń wiru-
sem brodawczaka ludzkiego HPV.

W ramach programu profi laktyki 
zakażeń pneumokokowych wykona-
ne zostaną szczepienia przeciwko za-
każeniom pneumokokowym u dzieci 
zameldowanych na terenie gmin 
powiatu poznańskiego, urodzonych 
w latach 2007 do 2013, które mają 
ukończone 24 miesiące życia na dzień 
szczepienia. Przeprowadzone zosta-
ną również spotkania edukacyjne 
skierowane do rodziców bądź opieku-
nów prawnych dzieci w zakresie pro-
fi laktyki zakażeń pneumokokowych.

Program profi laktyki zakażeń 
wirusem HPV adresowany jest do 
dziewcząt zameldowanych na terenie 
gmin powiatu poznańskiego, uro-
dzonych w  2001 roku oraz w 2000 r., 
tylko do tych, które nie przyjęły żad-

nej dawki szczepionki w ramach pro-
gramu realizowanego przez Powiat 
Poznański w  2014r. Przeprowadzo-
ne zostaną również spotkania eduka-
cyjne w zakresie zapobiegania raka 
szyjki macicy i profi laktyki zakażeń 
wirusem HPV skierowane do chłop-
ców i dziewcząt oraz ich rodziców 
bądź opiekunów prawnych.

Wykonanie szczepień w obu pro-
gramach będzie poprzedzone kwa-
lifi kującym badaniem lekarskim. 
Warunkiem udziału w programach   
jest pisemna zgoda rodzica/opie-
kuna prawnego. Programy realizo-
wane będą w okresie od maja 2015 
r. do 31  grudnia 2015 r. O udziale 
w programach decyduje kolejność 
zgłoszeń. Udział w szczepieniach jest 
bezpłatny. Wykonawcą programów 
jest Specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska „EDICTUM”, ul. Mickie-
wicza 31 w  Poznaniu. Programy fi -
nansowane są wyłącznie ze środków 
budżetowych Powiatu Poznańskiego. 

Liderzy Przedsiębiorczości Programy profi laktyczne

Wykład inauguracyjny 
poprowadził Włoch 
dr Ernesto Sirolli

Tomasz 
Sikorski 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Katarzyna
Kazmucha 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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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. 

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

Zdobądź bilet

Zabawny 
„Akompaniator”

Sen srebrny Salomei

Zajęcia w WTZ

 NASZ PATRONAT
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 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Przejażdżka na karuzeli

Reżyserii podjął się znany poznania-
kom reżyser Krzysztof Deszczyński. 
Za sprawą najzdolniejszej grupy 
dzieci z Poznania, jak nazywa naj-
młodszych występujących w spek-
taklach oraz pozostałych twórców 
przeniesiemy się w kolorowy świat 
piratów, rajdowców, strażaków i mu-
zyków. Przewodnikiem po tym ma-
gicznym świecie będzie Właściciel 
Wesołego Miasteczka, w którego 
wcieli się Seweryn Wieczorek. Naj-
młodsi poznają przyczyny wypad-
ków samochodowych, dowiedzą się 
jak w przypadku niebezpieczeństwa 
zawołać pomoc, dlaczego nie wolno 
siadać za kierownicą, gdy nam się 
„kręci w głowie” czy też jak skutecz-
nie ugasić pożar. Można zatem po-
wiedzieć, że będzie to spektakl, który 
bawiąc – uczy, a ucząc – bawi. 

nieco starsi cofną się na chwilę do 
czasów dzieciństwa, ponieważ pro-
dukcja nawiązuje do słynnych wido-
wisk muzyczno-teatralnych „Dziec-

ko potrafi ”. Wystawiane one były 
w latach 80. i 90. w poznańskiej Are-
nie, a na scenie występowały w nich 
wielkie gwiazdy estrady, takie jak 
Beata Kozidrak, Bohdan Smoleń 
czy Zbigniew Wodecki. Usłyszymy 
ówczesne przeboje, ale w nowych 
aranżacjach Jacka Piskorza. Nie za-
braknie także dodatkowej piosenki 
– „Balonowa guma” – skompono-
wanej specjalnie do premiery.

Z okazji premiery Teatr Muzycz-
ny wydaje również płytę CD z mu-
zyką ze spektaklu oraz podkładami. 
Krążek po raz pierwszy ukaże się 
w dniu premiery 16 maja. Będzie 
go można kupić w cenie 25 zł w ka-
sie oraz on-line na stronie teatru, 
w zakładce Sklep. Wokół musicalu 
stworzony zostały duży projekt edu-
kacyjny. Wszystkie dzieci otrzymają 
bezpłatne zeszyty edukacyjny z za-
daniami oraz odblaskowe opaski. 
Część wydarzeń już się odbyła, ale 
16 maja oraz 31 maja, z okazji Dnia 

Dziecka, zapraszamy na Festyny 
Rodzinne przy teatrze. Wiele atrak-
cji przygotowują Państwowa Straż 
Pożarna, Policja, PZU oraz Škoda 
Auto Lab. Najmłodsi zobaczą wóz 
strażacki, odwiedzą miasteczko 
drogowe i będą mogli wziąć udział 
w wielu zabawach i konkursach.

Premiera odbędzie się 16 maja o 11 
i 18. Na spektakle dla rodzin zapra-
szamy z okazji Dnia Dziecka 31 maja 
o godz. 14.30 i 17.00 i 1 czerwca o 10, 
12.15 i 18. Spektakle dla szkół i przed-
szkoli zagrane zostaną w okresie 13 
maja-2 czerwca w godz. 10. i 12.15. 
Szczegóły na stronie teatru. Lech

Wyobraźmy sobie, że budzimy się 
gdzieś na kresach Europy, gdzie toczy 
się krwawy polsko-ukraiński dramat. 
Sen Srebrny Salomei. Przerażający 
koszmar sprzed wieków, który śni się 
nam do dziś i w którym jest coś tak od-
pychającego, że nigdy nie wspomina-
my o nim po przebudzeniu. Słowacki 

w swoim najbardziej tajemniczym 
i kontrowersyjnym tekście wywraca 
na opak to, co wiemy – albo myślimy, 
że wiemy – o nas i naszej historii. Jest 
przy tym bezwzględny, okrutny i nie-
zwykle współczesny. Czas spojrzeć 
w twarz trupowi, którego chowamy 
w szafi e. O ile się odważymy… Red

Stowarzyszenie Roktar serdecznie 
zaprasza osoby niepełnospraw-
ne na zajęcia. Spotkania w formie 
warsztatowej będą obejmowały kilka 
dziedzin: czynności obsługi gospo-
darstwa domowego i rehabilitację fi -
zyczną w poniedziałki oraz plastycz-
ne techniki różne i   plecionkarstwo 
w środy. Zajęcia poprowadzą wy-
kwalifi kowani terapeuci, pracownicy 
WTZ Roktar: Anna Karpik, Joanna 
Muth, Paweł Gąbka oraz niżej podpi-
sany. Ramowy program będzie dosto-
sowany i aktualizowany do możliwo-

ści i potrzeb uczestników. Spotkania 
będą się odbywały w siedzibie Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Baranowie 
przy ul. Wspólnej 5 w następujących 
miesiącach: maj, czerwiec, wrzesień 
i październik, w  poniedziałki i środy 
w godzinach 16.00–18.00. Pierwsze 
zajęcia odbyły się 4 maja. Zajęcia 
są dofi nansowane z budżetu gminy 
Tarnowo Podgórne, są bezpłatne 
dla uczestników i są skierowane do 
mieszkańców gmin Rokietnica i Tar-
nowo Podgórne. 
Zbigniew Polaczyk

 „Kręć się karuzelo, kręć!.” Już wkrótce te słowa będą na ustach wszystkich dzieci i ich rodziców, którzy 
zdecydują się wybrać do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Teatr szykuje bowiem premierę musicalu 
„Dookoła karuzeli, czyli dziecko potrafi ”, która odbędzie się już 16 maja
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• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne bilety na 
31 maja na godzinę 17. Jak je 
zdobyć? Szukajcie na naszglo-
spoznanski.pl .

Zdobądź bilety

• Mamy dla Czytelników dwa 
podwójne zaproszenia na „Sen 
srebrny Salomei” na 13 maja, 
na godz. 19. Szczegóły na www.
naszglospoznanski.pl . 

Wygraj zaproszenia
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Marta 
Marciniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

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.

Już prawie 2.500 osób zarejestrowa-
ło się na rekolekcje i koncert „Tobie 
Zaufałem Panie”, który 23 maja od-
będzie się na stadionie w Buku. Zapo-
wiedziało się też kilka grup pielgrzym-
kowych, które przyjadą autobusami. 
Patronat nad tym wydarzeniem objął 
„Nasz Głos Poznański”.

Będzie to jedna z największych im-
prez religijnych w naszej okolicy. Or-
ganizatorzy spodziewają się do 5.000 
osób, które wspólnie będą modlić się 

i wysławiać Boże Miłosierdzie. Sło-
wo Boże podczas 2 konferencji gło-
sić będą ojcowie Antonello Cadeddu 
i Enrique Porcu z Brazylii. Punktem 
kulminacyjnym spotkania będzie 
msza święta pod przewodnictwem 
biskupa Damiana Bryla o godz. 17, 
a fi nałem koncert zespołu Lumen, 
który wykona pop-oratorium „Boże 
Miłosierdzie” z tekstami z Dzien-
niczka świętej siostry Faustyny.

W czasie tego wydarzenia będzie 
można też skorzystać z sakramentu 
spowiedzi. Organizatorzy proszą 
o rejestrowanie się na stronie www.
tobiezaufalempanie.pl, aby przygo-
tować odpowiednią liczbę miejsc 
siedzących. Lila Przybylska

Już w czerwcu rozpocznie się X 
Festiwal Muzyki Organowej i Ka-
meralnej. Wyjątkowy cykl koncer-
tów z udziałem muzyków i solistów 
światowej sławy ponownie przenie-
sie nas w świat cudownych dźwię-
ków. Patronat objął „Nasz Głos Po-
znański”.

Serdecznie zapraszamy 7 czerw-
ca o godz. 19.00 na koncert inau-
gurujący do kościoła parafi alnego 
w Komornikach oraz na pozostałe 
muzyczne spektakle. Dyrekto-
rem artystycznym Festiwalu jest 
Krzysztof Czerwiński, utalentowany 
i wielokrotnie nagradzany absol-
went Szkoły Muzycznej im. H Wie-
niawskiego dyrygent, chórmistrz 
grający na organach. Pochodzący 
z Komornik, obecnie tworzy i pracu-
je w Sydney.

Organizator Festiwalu: Urząd 
Gminy Komorniki, GOK Komorniki.

Prowadzenie: Anna Kurczewska
Red

Tobie 
Zaufałem 
Panie

Koncerty 
muzyki 
kameralnej 
i organowej

NASZ PATRONAT

NASZ PATRONAT

Gwiazdy muzyki, mistrzowie sportu i „wlot na budę” 

Pielgrzymka 
Neo-Nówki

„Pielgrzymka do miejsc śmiesznych” 
– to tytuł dziesiątego programu ka-
baretu Neo-Nówka. Na zaproszenie 
GOK „SEZAM” grupa wraz z towa-
rzyszącym jej zespołem Żarówki wy-
stąpi 22 maja w Tarnowie 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 . 

Uwaga kierowcy! Ważny ko-
munikat dla wszystkich, którzy na 
występ kabaretu „Neo-Nówka” 

wybierają się samochodem. Wjazd 
w okolice hali OSiR możliwy będzie 
dopiero od godz. 19.15. Wcześniej 
w pobliżu odbywać się będzie wy-
ścig kolarski. Ruch pieszy odbywać 
się będzie normalnie.

NASZ PATRONAT

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

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

Zdobądź bilety
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REKLAMA

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

Nie udało się zdobyć tytułu druży-
nowego mistrza Polski kręglarzom 
KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne. 
W turnieju fi nałowym kończącym 
rozgrywki Superligi mężczyzn 
w sezonie 2014/2015 przegra-
li z broniącą tytuł mistrza Polski 
Polonią Leszno 2:6 (3419:3464). 
Jedyne dwa punkty dla drużyny 
gospodarzy zdobyli w czwartym 

bloku Dawid Strzelczak i Michał 
Grędziak. Poza nimi w barwach 
Alfy Vector zagrali Jarosław Bonk 
i Marcin Grzesiak. Trzecie miejsce 
zajęła drużyna Dziewiątki Ami-
ca I Wronki, a czwarte KS Pilica 
Tomaszów Mazowiecki. Zawody 
rozegrano 18 i 19 kwietnia w krę-
gielni Alfy Vector w Tarnowie Pod-
górnym. Anna Lis

Pomimo początkowo deszczowej 
aury prawie 300 zawodników sta-
nęło na starcie II Biegu Unijnego, 
który odbył się 1 maja w Przeźmie-
rowie. Rywalizowano w katego-
rii open kobiet i mężczyzn oraz 
pięciu wiekowych. Wśród kobiet 
zwyciężyła Agnieszka Staniew-
ska, która na 10-kilometrowej 
trasie uzyskała czas 40 min. 9 sek. 
Drugie miejsce z czasem 41 min. 
20 sek. zajęła Iliana Jopek-Lubik 
z MSICS Poznań, a trzecie Kamila 
Bobińska z Drużyny Szpiku, która 
pokonała trasę w czasie 43 min. 
11 sek. Wśród mężczyzn trium-
fował Viktor Nagirnjak, który dy-
stans 10 km przebiegł w 32 min. 
10 sek. Drugie miejsce zajął Pa-
weł Tarasiuk z 31. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego Poznań-Krzesiny, 
który uzyskał czas 33 min. 15 sek. 
Jako trzeci linię mety przekroczył 
ubiegłoroczny zwycięzca Dawid 

Jagła z Politechniki Poznańskiej 
uzyskując czas 35 min. 24 sek. 
Równolegle po raz pierwszy roze-
grano mistrzostwa sołectw gminy 
Tarnowo Podgórne. 

MTB Maraton 
dla całych rodzin

Kręglarscy 
wicemistrzowie

Unijna dziesiątka 
w Przeźmierowie

 NASZ PATRONAT

Stęszewscy Oldboysi najlepsi
1 maja na boiskach KS Lipno od-
był się turniej piłki nożnej o Puchar 
Burmistrza Gminy Stęszew. Wzięło 
w nim udział siedem drużyn: Okoń 
Sapowice, Spójnia Strykowo, LZS 
Wronczyn, Tęcza Skrzynki oraz 
Oldboys, Girls i Lipno Stęszew.

Po serii rozgrywek do półfi nałów 
zakwalifi kowały się drużyny: Spój-
nia – Strykowo i Tęcza – Skrzyn-
ki oraz Oldboys – Stęszew i LZS 
Wronczyn. W meczu fi nałowym 
zmierzyły się drużyny: Tęcza – 
Skrzynki i Oldboys. 

Zwycięzcą została drużyna Old-
boys Stęszew. Drugie miejsce zajęła 

Tęcza Skrzynki, zaś trzecie miejsce 
przypadło w udziale LZS Wronczyn. 

Na zakończenie turnieju bur-
mistrz gminy Stęszew Włodzimierz 
Pinczak wraz z organizatorami wrę-
czył puchar zwycięskiej drużynie, 
a pamiątkowe statuetki najlepszym 
zawodnikom. Każda drużyna otrzy-
mała również dyplom uczestnictwa 
w turnieju. 

Turniej o Puchar Burmistrza Stęszewa rozegrany!

Marta 
Marciniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Anna 
Lis 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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odzyskała panowanie nad spotka-
niem, lecz wciąż brakowało jeszcze 
tej trzeciej bramki jako pieczęci 
nad szóstym z rzędu triumfem. Na 
szczęście dla zielonych po raz dru-
gi w tym spotkaniu fenomenalnie 

z rzutu rożnego dograł Ciarkowski 
i Adrian Laskowski trafi ł do bramki 
strzałem z główki na 10 minut przed 
końcem spotkania. Do ostatniego 
gwizdka sędziego wynik nie uległ 
już zmianie, a warciarze mogli się 
cieszyć z kolejnego kroku wykona-
nego w kierunku barażów o II ligę. 

Sezon wkracza w decydujący 
okres. Najbliższe siedem meczów 
zadecyduje o tym, kto zagra w bara-
żach o II ligę. Następny mecz Warty 
odbędzie się już w środę, kiedy to 
podopieczni trenera Bekasa spotka-
ją się na wyjeździe z Unią Swarzędz. 
Kilka dni później, bo w sobotę 16 
maja o godzinie 16 w Ogródku od-
będą się derby Poznania. Na mecz 
z Wartą przyjadą rezerwy Lecha 
Poznań, które wciąż walczą o ze-
pchnięcie zielonych z tronu. 

SPORT

Wiktoria Grabowska, stypendyst-
ka gminy Dopiewo i zwyciężczyni 
plebiscytu „Naszego Głosu Po-
znańskiego” – „Najpopularniejszy 
Sportowiec 2014 Poznania i  19 
Okolicznych Gmin, zakwalifi kowała 
się do  I Europejskich Igrzysk Olim-
pijskich, które odbędą się w Baku 
w Azerbejdżanie (12–28 czerwca). 

Wystąpi ona w duecie ze Swietłaną 
Szczepańską. Jako jedyne reprezen-
tantki Polski w  pływaniu synchro-
nicznym, będą miały okazję konku-
rować z najlepszymi zawodniczkami 
z  Europy. Obecnie przygotowują się 
one do igrzysk  pod okiem trenerki 
Alony Szczepańskiej na zgrupowa-
niu we Władysławowie, w  Ośrodku 
Sportowym Cetniewo.

Wiktoria jest mieszkanką Dą-
browy w  gminie Dopiewo i  zawod-
niczką UKS Dąbrówka Synchro Po-
znań. Wśród jej dotychczasowych 
największych osiągnięć można wy-
mienić m.in.:
•  I miejsce w kategorii team na Mię-

dzynarodowych Zawodach Orka 
Cup 2014,

•  IV miejsce w  kategorii team z  re-
prezentacją Polski podczas zawo-
dów w Szwajcarii,

•  III miejsca w  kategoriach team 
i  kombinacje na Mistrzostwach 
Polski Seniorek w  pływaniu syn-
chronicznym,

•  III miejsce w kategorii kombinacje 
na Międzynarodowych Zawodach 
Christmas Prize w Pradze.
W Polsce jest 13 klubów pływania 

synchronicznego. Trzy spośród nich, 
zrzeszające 30 zawodniczek, znaj-
dują się w Poznaniu. Dlatego udział 
Wiktorii w jedynym polskim duecie, 
który zaprezentuje się na igrzyskach, 
wart jest podkreślenia.  Gratulujemy 
i trzymamy kciuki. AM

Zwyciężczynią Angie Cup 2015 – 
I Międzynarodowych Mistrzostw 
Kobiet w Tenisie rozegranych 
w Centrum Tenisowym Angie 
w Puszczykowie została Gruzinka 
Sofi a Kvatsabaia. Pokonała ona 
Niemkę z polskimi korzeniami Na-

talię Siedlicką 6/1, 6/1. Najlepszą 
zawodniczką z Polski była Olga 
Brózda (A.T. Angelique Kerber), 
która w singlu dotarła do ćwierćfi -
nału, a w deblu w parze z Zuzan-
ną Maciejewską, odpadła również 
w ćwierćfi nale. Patronat nad im-
prezą sprawował „Nasz Głos Po-
znański”. Lech

Olimpiada Wiktorii

Szybki fi nał Angie Cup

O Warcie Poznań piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl
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Szósta z rzędu 
wygrana Warty

W 27. kolejce III ligi grupy kujaw-
sko-pomorsko-wielkopolskiej War-
ta Poznań podejmowała u siebie 
trzynastą w tabeli Pogoń Mogilno. 
Zieloni jako jedyni zagrali swój 
mecz w piątek. Godzina 17.00 – 
z tunelu prowadzącego na płytę bo-
iska pod eskortą trójki sędziowskiej 
wychodzą jedenastki Warty Poznań 
i Pogoni Mogilno. Z głośników wy-
dobywa się hymn „Dumy Wildy”, 
a zgromadzeni w liczbie około 300 
kibice unoszą zielono-białe szale. To 
znak, że można rozpoczynać batalię 
o kolejne 3 punkty i szóstą wygraną 
z rzędu. 

Warciarze skrupulatnie wykorzy-
stali swą szansę, bo już po 25 minu-
tach gry tablica świetlna wskazywała 
wynik 2:0 dla gospodarzy. Najpierw 
w 13. minucie z rzutu rożnego piłkę 
po ziemi w okolicę 16. metra wbijał 
Michał Ciarkowski. Futbolówkę po-
między nogami przepuścił jeszcze 
jeden z zawodników Warty i ta trafi -
ła pod nogi Adriana Laskowskiego, 
który pozbawił złudzeń bramkarza 
Pogoni i posłał piłkę w okienko jego 
bramki. Drugi gol to kolejny piękny 
pokaz gry kombinacyjnej w wyko-
naniu podopiecznych trenera Be-
kasa. Na lewej stronie doskonale 
współpracowali młody Nikodem 
Fiedosewicz i Ciarkowski, a ten 
drugi perfekcyjnie znalazł w polu 
karnym wbiegającego Filipa Brzo-
stowskiego, który musiał już tylko 
dołożyć nogę. 

W drugą połowę lepiej weszła 
Pogoń, co mogło być skutkiem po-
dwójnej zmiany w przerwie. War-
ciarze zmuszeni byli momentami do 
głębokiej defensywy i gry z kontry. 
Pokłosiem tego była bramka dla 
gości w 61. minucie spotkania z bli-
skiej odległości w wykonaniu Prze-
mysława Kędziory. Zmiany trenera 
Tomasz Bekasa sprawiły, że Warta 

Liderujący zespół zielonych zwyciężył szósty ligowy mecz 
z rzędu, choć w drugiej połowie nie obyło się bez drobnych kłopotów

Karol 
Jaroni 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Bramki: 12’, 82’ Laskowski, 25’ 
Brzostowski – 61’ Kędziora.
Warta: Bartosz Pawłowski – 
Franciszek Siwek (76. Dawid 
Czerniejewicz), Alain Nga-
mayama, Wojciech Onsorge, 
Nikodem Fiedosiewicz – Adrian 
Laskowski, Artur Marciniak – 
Filip Brzostowski (71. Gracjan 
Goździk), Krystian Łukaszyk 
(71. Miłosz Brylewski), Michał 
Ciarkowski – Łukasz Spławski 
(84. Adam Durowicz).
Sędzia główny: Łukasz Uciński.
Widzów: ok. 300 osób.

Warta–Pogoń 3:1 
(2:0)

Tomasz Bekas
trener Warty
— Cieszy zna-
komita pierwsza 
połowa, ale 
dyspozycja 
z drugiej pozo-

stawia jeszcze wiele do życzenia. 
Przed stratą bramki mieliśmy 
dwie dogodne sytuacje i trzeba 
było je wykorzystać. Mógł być 
spokój do końca spotkania, 
a mieliśmy nerwówkę. Strze-
liliśmy gola na 3:1 i chwała 
chłopakom za to. Zawsze bardzo 
wysoko oceniałem Nikodema 
Fiedosewicza. Dzisiaj znów 
zagrał pełne spotkanie i do 
przerwy miał trudne zadanie, bo 
na jego stronie biegał najlepszy 
zawodnik Pogoni – Thiakane. 

Powiedzieli po meczu
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Czwarta edycja Biegu Lwa, imprezy 
pod patronatem „Naszego Głosu Po-
znańskiego”, która odbywa się w Tar-
nowie Podgórnym zapowiada się im-
ponująco! Bieg główny – półmaraton 
to rywalizacja zawodników z polskiej 
„ekstraklasy”, a także gości z zagra-
nicy. Nie mniej emocji zapewni bieg 
Pogoń za Lwem – na 7-kilometrowej 
pętli zobaczymy zarówno „ścigaczy”, 
jak i amatorów uprawiających ten 
sport zupełnie rekreacyjnie. Swoje 
biegowe święto będą miały również 
dzieci – wystartują w Biegu Lwiątek. 
Każdy uczestnik wymienionych bie-
gów wyjedzie z Tarnowa Podgórnego 
z pięknym, oryginalnym medalem 
z kamieniem Swarovskiego!

To właśnie medal będzie najwięk-
szą niespodzianką dla startujących 
w IV edycji Biegu Lwa. Organizatorzy 
trzymają w tajemnicy jego projekt, ale 
zapewniają, że „powali” na kolana. 

– Nie ukrywamy, że coraz trud-
niej jest wymyślić medal, który 
będzie się wyróżniał – mówi Piotr 
Modzelewski, dyrektor imprezy. – 
Nieskromnie możemy powiedzieć, 
że udało nam się zaprojektować wy-
jątkowy medal. Mamy nadzieję, że 
biegaczom przypadnie do gustu tak 
bardzo jak nam. 

Medale będą czekać na mecie, 
tymczasem w pakietach startowych 
zawodnicy znajdą interesujące gadże-

ty, m.in. koszulkę techniczną, plecak 
sportowy i voucher na badania dla 
sportowców. Dzieci startujące w Biegu 
Lwiątek dostaną worek z zabawkami. 

Półmaraton w Tarnowie Pod-
górnym jest imprezą, w której od 
pierwszej edycji chętnie startują 
zawodnicy z najwyższej półki. Na-
zwiska elity zostaną opublikowane 
w ciągu najbliższych dni, ale patrząc 
na wysokość nagród – 10 000 zł za 
wygraną, 5000 zł za drugie miejsce 

i 1000 zł za trzecią lokatę – można 
spodziewać się, że w Biegu Lwa zo-
baczymy najlepszych. Dodatkowe 
nagrody pieniężne czekają w klasy-
fi kacji najlepszych Polek i Polaków. 

24 maja w Tarnowie Podgórnym 
odbędzie się także szereg wydarzeń 
towarzyszących. Będzie można 
skorzystać m.in. ze ścianki wspi-
naczkowej, zjeżdżalni z lądowaniem 
w basenie, stref zdrowia, bezpie-
czeństwa czy techniki. Wisienką 

na torcie będzie koncert zespołu 
TABU. Pełna lista imprez towarzy-
szących Biegowi Lwa, a także wię-
cej informacji znajduje się na stro-
nie www.bieglwa.pl oraz na www.
naszglospoznanski.pl .

SPORT

REKLAMA

30 maja na boisku OSiR przy uli-
cy Nowej w Tarnowie Podgórnym 
odbędzie się kolejna Gminna Spar-
takiada Sportowo-Integracyjna dla 
ludzi, którzy jakiś czas temu ukoń-
czyli 55 lat i chcą pokazać, że można 
być fi zycznie sprawnym w każdym 
wieku. Na tę imprezę zapraszają 
gminne Kluby Seniora, przy orga-
nizacyjnym wsparciu Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Tarnowie Pod-
górnym. Początek o godzinie 11 
(pogoda jest zamówiona!). Chętni 
z terenu gminy Tarnowo Podgórne 
mogą – wzorem ubiegłego roku – 
skorzystać z przejazdu autobusem 
TPBUS.

Będą konkurencje takie jak rzut 
beretem, toczenie felgi, układanie 
chłopka, rzut do celu itp. Rozgryw-
ki będą oceniane przez profesjo-
nalnych sędziów, nagradzane me-
dalami i nie tylko. Organizatorzy 
zapewniają grochówkę, kawę, coś 
słodkiego i dużo dobrej zabawy.
UTW TP

Seniorzy na 
start!

13.00 Uroczyste otwarcie
13.15 Konkurencje sportowe
15.00 Posiłek regeneracyjny 
15.30  Gala piosenek biesiad-

nych
15.50  Wręczenie nagród i dy-

plomów.

Program

Bieg Lwa z atrakcjami

Justyna 
Grzywaczewska
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZ PATRONAT 24 maja musisz być w Tarnowie Podgórnym!

Czołówkę stanowią czołowi zawod-
nicy, m.in. z Kenii.


