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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!

Beata Kozidrak z zespołem Bajm Beata Kozidrak z zespołem Bajm 
wystąpi w Poznaniu. Mamy dla wystąpi w Poznaniu. Mamy dla 
Was biletyWas bilety STR. 11STR. 11
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Światowa elita ścigać się będzie w Poznaniu

Kalendarium

26 lutego
PIĄTEK
• Warsztaty Terapii Zajęciowej 
„Promyk” zapraszają na aukcję 
obrazów wykonanych przez 
uczestników WTZ z Konarzewa 
i Otusza. Aukcja, pod patrona-
tem burmistrza gminy Stęszew 
Włodzimierza Pinczaka, odbę-
dzie się o godz. 18 w Gościńcu 
Taradejka przy ul. Narutowicza 
2 w Stęszewie. W trakcje aukcji 
wystąpią zespoły działające przy 
stęszewskim Domu Kultury. 
Całkowity dochód z aukcji prze-
znaczony zostanie na rehabili-
tację osób niepełnosprawnych 
w Stowarzyszeniu „Promyk”.

5 marca
SOBOTA
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Tarnowo Podgórne co 
roku obdarowuje panie muzycz-
nym upominkiem. Każdy, kto 
miał okazję usłyszeć poprzednie 
występy, doskonale wie, że 
koncerty te obfi tują w niespo-
dzianki. Jakie atrakcje orkiestra 
przygotowała tym razem? 
O tym przekona się każdy, kto 
wybierze się o godz. 16 do Cen-
trum Kultury Przeźmierowo. 
Bezpłatne zaproszenia dostępne 
są w miejscu imprezy (w godz. 
9–12 i 17–20), siedzibie GOK 
„SEZAM” (w godz. 9–15) oraz 
w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym (w godz. 15–20). 
Liczba miejsc ograniczona!

9 marca
ŚRODA
• Przedstawienie „Pod nie-
mieckimi łóżkami” w reżyserii 
Łukasza Witt-Michałowskiego 
to teatralna impresja na temat 
książki wydanej w Niemczech 
pod tym samym tytułem. 
W zbierającej znakomite 
recenzje komedii występują 
Tamara Arciuch, Bartłomiej Ka-
sprzykowski i Bartosz Opania. 
W środę, o godz. 19, zagrają 
w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo. Bilety wyprzedane.

9 kwietnia
SOBOTA
• Urszula, jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych postaci pol-
skiej sceny muzycznej, wystąpi 
w poznańskim Eskulapie z oka-
zji 20-lecia płyty „Biała Droga”.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Niedawno otrzymałem telefon 
z pytaniem, czy „Nasz Głos Poznań-
ski”, nie chciałby zostać patronem 
medialnym drużyny Betard Sparta 
Wrocław? Nie wahałem się ani przez 
chwilę. Wyraziłem zgodę. Wszak za 
sprawą wrocławian najsilniejsza żuż-
lowa liga świata zagości w Poznaniu. 
Coś, co jeszcze niedawno wydawało 
się niemożliwe, staje się faktem. 
Team z Dolnego Śląska będzie star-
tował w tym roku na Golęcinie. 

Dla żużla w Poznaniu to bardzo 
dobra wiadomość. Będzie można 

przede wszystkim zobaczyć na żywo 
największe gwiazdy tej dyscypliny 
sportu. W Betard Sparcie jeżdżą 
przecież Tai Woffi nden – indywidu-
alny mistrz świata, Maciej Janowski 
– najlepszy obecnie polski żużlowiec, 
a w innych zespołach takie gwiazdy 
jak: Nicki Pedersen i Greg Han-
cock (obaj byli trzykrotni IMŚ), czy 
utytułowani Polacy Tomasz Gollob 
i Jarosław Hampel. Zapowiadają się 
świetne widowiska, a już mecz z Fogo 
Unią Leszno to będzie prawdziwe 
święto. Jestem pewien, że dopiszą 

kibice. W Poznaniu mieszka sporo 
osób pochodzących z miast żużlo-
wych: Gniezna, Leszna, Bydgoszczy... 

Zyskają kibice, ale zyska też 
promocyjnie Poznań! Mecze PGE 
Ekstraligi są bowiem transmitowane 
w telewizji. Doświadczenie zbiorą 
także działacze PSŻ. Plusów tej 
sytuacji jest wiele. Oby tym fi nalnym 
okazało się przekonanie sponsorów, 
którzy chcieliby zainwestować w żu-
żel w Poznaniu, by ten na najwyż-
szym poziomie zaistniał tu na stałe. 
Bo poznaniacy tego pragną.

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

Poznań pragnie 
dobrego żużla

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

7 III
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!

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; 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. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych 
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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Czas na relaks!
II już edycja eventu „Czas na relaks!” odbędzie się 27 lutego w poznańskiej Galerii 

Polskie Meble. Organizatorzy przewidzieli mnóstwo atrakcji i porad oraz specjalne rabaty!
Okazuje się, że temat RELAKSU 
jest niezwykle istotny dla każdego, 
kto ceni zdrowy wypoczynek, sen 
oraz dba o swój kręgosłup. To na 
czym śpimy, na jakim materacu, 
łóżku, to na czym odpoczywamy – 
na jakiej sofi e czy kanapie, procen-
tuje dobrym samopoczuciem, pozy-
tywnym nastawieniem i energią na 
cały dzień.

Właśnie wokół zdrowego odpo-
czynku i snu będzie koncentrowała 
się II już edycja eventu „Czas na 
relaks!”, który odbędzie się w so-
botę 27 lutego w Galerii Polskie 
Meble przy al. Solidarności 34, 
w Poznaniu. Organizatorzy przewi-
dzieli dla swoich Klientów mnóstwo 
atrakcji i porad oraz specjalne ra-
baty!

Przez cały dzień tematyka zdro-
wego snu, relaksu i odpoczynku 
będzie podejmowana przez eksper-
tów, fi zjoterapeutów oraz wykwali-
fi kowanych doradców w salonach 
sprzedaży.

Na stanowiskach rozlokowanych 
w Galerii Polskie Meble Klienci 
będą mogli z pomocą fachowców 
dobrać odpowiednie łóżko, ma-
terac czy zestaw wypoczynkowy 
oraz poddać się różnym zabiegom 
relaksacyjnym. Swoją ofertę przed-
stawią również producenci m.in. 
kosmetyków, olejków eterycznych, 
świec zapachowych, herbat czy kaw 
(Avon, Orifl ame, Ambasada Piękna 
Deserve, Aromaty Toskanii, Mała 
Olejarnia, Cafe Roen, One More 
Bike). Pojawią się również fi rmy 

świadczące usługi związane z odno-
wą biologiczną, np. Centrum Urody 
i Fitnesu, Beauty Spot, Dermika Sa-
lon&Spa, Oliwkowy Sad, Massage 
Popielarski&Prządak.

Nie zabraknie w tej strefi e arty-
stycznego akcentu – wystawy prac 
Tomasza Gieburowskiego.

W strefi e dziecka maluchy spędzą 
twórczo i bezpiecznie czas, uczest-
nicząc w  konkursach i zabawach. 
Przeprowadzane zostaną warsztaty 
uczące kreatywnego myślenia, roz-
wijające wyobraźnię i zdolności ma-
nualne. Rodzice nieodpłatnie będą 
mogą zostawić dzieci pod opieką 
animatorów i swobodnie zwiedzać 
stoiska.

Największą popularnością wśród 
Klientów w tym dniu będą się cie-
szyć RABATY do 40% na meble. 
Specjalnymi rabatami objęte zosta-
ną łóżka, zestawy wypoczynkowe 
i materace, które będą wyekspono-
wane w głównym holu Galerii Pol-
skie Meble. Niespodzianki cenowe 
dla Klientów Galerii zapowiedziały 
m.in.: Klu Meble, Koło Matera-
ce, IWC Meble, Swalen czy nowo 
otwarty Space For All. Atrakcją spe-
cjalną wydarzenia będą przewidzia-
ne na godziny 12:45 i 15:00 aukcje 
wysokiej jakości materacy z salo-
nów FEST i SENPO.

Niewątpliwym hitem przygoto-
wanym przez organizatora, stano-
wiącym uzupełnienie „zdrowej” for-
muły wydarzenia będzie bieg „3,2, 
1... Czas na relaks!”, organizowa-
ny przez Biegi Wielkopolskie. Im-

preza będzie miała miejsce w Parku 
im. Czechanowskiego (obok Galerii 
Polskie Meble) o godzinie 13:00. 
Bieg „3,2, 1... Czas na relaks!” 

przewidziany jest na ok. 50–100 
uczestników.

Atrakcji w Galerii Polskie Meble 
27 lutego nie zabraknie. Organiza-

torzy są przekonani, że kolejna edy-
cja eventu „Czas na relaks!” spotka 
się z dużym zainteresowaniem i za-
padnie w pamięci na długo. Red 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

 NASZ PATRONAT

REKLAMA
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Od 15 lutego tramwaje linii 12 i 14 
(„dziewiętnastka” w tym czasie nie 
będzie kursować) jadą objazdem 
ulicą Roosevelta. Wyłączone dla 
pasażerów zostały dwa przystanki 
PST: „dolny” – przy moście Teatral-
nym oraz w sąsiedztwie Dworca 
Zachodniego. Wszystko z powodu 
remontu Kaponiery i budowy pod 
nią podziemnego przystanku „Pest-
ki”. Prace, które już się rozpoczęły 
wymagały wyłączenia trakcji. Prze-
budowany zostanie dojazd do tego 
przyszłego przystanku przesiad-
kowego, a więc w nowym miejscu 
ułożone będą tory oraz trakcja na-
powietrzna. 

Sama stacja PST ma być nowo-
czesna – z ruchomymi schodami, 
windą, z dojściem do „górnych” 
przystanków, czyli na Kaponierze. 
Tych jeszcze nie ma, będą dopiero 
urządzane. Cała Kaponiera ma być 

oddana pod koniec sierpnia. Jest to 
już kolejny przesuwany termin za-
kończenia tego komunikacyjnego 
przedsięwzięcia. Przebudowy, która 
z poślizgiem trwa już od 2012 roku, 
a miała być zakończona na poznań-
skie Euro blisko cztery lata temu.

Nowa stacja PST pod nazwą „Ka-
poniera” wiązać się ma z zamknię-
ciem tymczasowego przystanku 
„Pestki” przy moście Teatralnym. 
Takie były zapowiedzi ZTM, gdy 
jeszcze budowany był odcinek szyb-
kiego tramwaju od „Teatralki” do 
Dworca Zachodniego. Po urucho-
mieniu nowej trasy przystanek ten 
okazał się popularny. Część pasaże-
rów korzysta bowiem z tramwajów 
linii: 12, 14 i 19. Przystanek został 
dobrze urządzony, ponadto prowa-
dzą do niego wygodne schody. Stąd 
też jest blisko do najważniejszego 
węzła przesiadkowego na „Teatral-

ce”, gdzie krzyżują się trasy tram-
wajowe aż trzynastu z dwudziestu 
linii dziennych. Warto zatem, by ten 
przystanek nadal funkcjonował po 
otwarciu stacji PST „Kaponiera”, 
zwłaszcza że jest to centrum miasta 

i te dwa miejsca przesiadkowe są 
bardzo ważne dla pasażerów. 

W planach budowy PST był jesz-
cze przystanek przy ul. Poznańskiej 
i Libelta. Jednak – po urządzeniu 
stacji przesiadkowej koło „Teatral-

ki” wydaje się on zbędny, chyba że 
w przyszłości powstanie tam inny 
węzeł komunikacyjny – w związku 
z planowanym przedłużeniem ul. 
Świętego Wawrzyńca.

Tymczasem, pasażerowie PST 
ponownie korzystają z „górnego” 
przystanku „Teatralki”, a sam „dol-
ny” odcinek szybkiego tramwaju od 
mostu Teatralnego do Dworca Za-
chodniego – z powodu przebudowy 
Kaponiery i mostu Uniwersyteckie-
go – wyłączany był (z różnym okre-
sem przerwy) już kilkanaście razy! 
Czy teraz ta trzymiesięczna przerwa 
będzie ostatnią? Zobaczymy w maju 
2016 roku. 

Dolna PST bez tramwajów
Na trzy miesiące – do połowy maja – odcinek trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju od mostu 
Teatralnego do Dworca Zachodniego zamknięty został dla tramwajów 

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Spłonęła Jump Arena Remonty torów i zmiany tras

Jump Arena, popularne miejsce re-
kreacji, spłonęła w pożarze, który wy-
buchł w piątek przed godz. 22. Jump 
Arena to park trampolin działający 
w Poznaniu zaledwie od grudnia. 

Na miejsce pożaru hali wezwano 
19 jednostek straży. Część z trampo-
linami zajmowała ¾ jej powierzchni, 

pozostała stanowiła magazyn her-
baty. Hala częściowo zawaliła się. 

Jump Arena była w piątek czynna 
do godziny 21. Do pożaru doszło 
przed godz. 22. Na szczęście, ni-
kogo nie było wewnątrz. Właściciel 
zapowiada budowę nowej Jump 
Areny. Red

Od 1 do 17 marca remontowane 
będzie torowisko na ul. Podgór-
nej w rejonie pl. Wiosny Ludów. 
Zmianie ulegną trasy kursujących 
tamtędy tramwajów. Zmienionymi 
trasami kursować będą tramwaje 
linii nr 3, 5, 9, 13, 16, 20, 27 i 201. 
Korekcie ulegną trasy autobusów li-
nii nr 76 i 603, a linia nocna nr 231 
będzie zawieszona. Aby ułatwić pa-
sażerom podróżowanie po mieście, 
uruchomione zostaną linie tramwa-
jowe nr 22 i 29. Szczegóły na www.
naszglospoznanski.pl.

Także ul. Towarowa doczeka się 
wreszcie nowego torowiska tram-
wajowego! Remont, na całym nie-
mal półkilometrowym odcinku, 
czyli od przystanku przy Akademii 
Muzycznej do węzła komunikacyj-
nego ul. Matyi (przy Zespolonym 
Centrum Komunikacyjnym – Dwor-
ca Poznań Główny oraz Galerii City 
Center) – jak wynika z oferty prze-

targowej – ma być przeprowadzony 
od 7 marca do 9 kwietnia. 

Nic nie mówi się jednak o przebu-
dowie rozjazdów z ulicy Towarowej 
w ul. Święty Marcin, czyli z urządze-
niem tzw. „prawoskrętu” w kierunku 
ul. Gwarnej. Gdyby on funkcjonował 
już kilka lat temu tramwaje z powo-
dzeniem mogłyby być kierowane 
z centrum miasta do dworca kole-
jowego przez ulicę Towarową. Jego 
brak odczuwalny był przez te lata 
podczas przebudowy Kaponiery. 
Tramwaje musiały jeździć dalekimi 
objazdami przez Jeżyce, pokonując 
po drodze zatłoczony węzeł „Teatral-
ki”. Zarząd Transportu Miejskie-
go, po zbudowaniu nowego węzła 
przy wspomnianym Zespolonym 
Centrum Komunikacyjnym, zapo-
wiedział, że planuje ul. Towarową 
skierować jedną lub dwie linie tram-
wajowe, które szybko dojeżdżałyby 
do nowego wejścia do dworca kolejo-

wego oraz autobusowego. Czy więc 
remont torów jest pierwszą zapo-
wiedzią tych zmian? Przypomnijmy 
też, że tory w ul. Towarowej zostały 
ułożone w 1962 roku podczas prze-
budowy mostu Dworcowego. 

Od 2 kwietnia do 3 czerwca re-
montowane mają być natomiast 
tory na trasie Piątkowskiej – na po-
nad 1,1 km odcinku od przystanku 
osiedla Bonin do skrzyżowania z al. 
Solidarności. Natomiast od 9 maja 
do 17 czerwca – jak wynika z ko-
munikatu MPK – prowadzone mają 
być roboty torowe na trasie Kórnic-
kiej. Te ostatnie prace są ważne nie 
tylko ze względu na dojazd miesz-
kańców osiedli tzw. „Górnego Ta-
rasu Rataj”, ale też na komunikację 
z zajezdnią tramwajową na Frano-
wie. Obecne torowisko na tej trasie 
jest w tak dużym stopniu wyeksplo-
atowane, że tramwaje jeżdżą z małą 
prędkością. AŚ
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REKLAMA

Urząd Gminy Dopiewo zaprasza 
rolników  z gmin: Dopiewo, Buk 
i Stęszew na konferencję „Nowo-
czesny rolnik”, która odbędzie się 
14 marca w CRK Konarzewo. Towa-
rzyszyć jej będzie „Terenowy Pokaz 
Sprzętu Rolniczego” i „Konkurs dla 
Nowoczesnych Gospodarzy” (z na-
grodami). 

Podczas spotkania przedstawio-
ne zostaną  tematy związane m.in. 
z: mechanizacją rolnictwa i źródła-
mi jej fi nansowania, szansami dla 
rolnictwa w nowej perspektywie 
UE i nie tylko.   Program zostanie 
przedstawiony wkrótce na stronie: 
dopiewo.pl .

Uwaga rolnicy! Liczba miejsc 
jest ograniczona.  Szybkie zgło-

szenie  daje  gwarancję otrzymania 
zaproszenia do udziału.   Zaintere-
sowanych rolników prosimy o re-
jestrację  telefoniczną, która  możli-
wa jest  w dni powszednie,  w godz. 
9:00–5:00 – pod nr 61 890 63 72. 

Partnerami Gminy Dopiewo przy 
realizacji tego przedsięwzięcia są: 
Agromarket Jaryszki, BZ WBK, 
ARiMR, ANR, WODR w Poznaniu 
i LGD Źródło. AM

Konferencja: 
Nowoczesny 
rolnik 
Konferencja z pokazem i konkursem 
dla rolników z gmin: Dopiewo, Buk 
i Stęszew

101 lat – co za wiek!
Łucja Ciechanowska, mieszkanka 
Dopiewa ukończyła 101 lat! Z  tej 
okazji Jubilatkę odwiedził wójt gmi-
ny Dopiewo Adrian Napierała, któ-
ry wręczył jej bukiet róż, kosz upo-
minkowy i list gratulacyjny. 

Pani Łucja urodziła się 17 lutego 
1915 r. w  Poznaniu. Do Dopiewa 
przeprowadziła się 5 lat temu, do 
najmłodszej córki i jej męża. Cieszy 
się pogodą ducha i dobrym zdro-
wiem. 

Do jej ulubionych zajęć należy 
oglądanie seriali. Najbardziej przy-
padł jej do gustu serial „Ranczo”, 

nawiązujący często do wsi  Dopie-
wo, z którym od kilku lat jest za pan 
brat. Twierdzi, że długowieczność 

zawdzięcza otoczeniu: przyjaznym 
i   życzliwym ludziom, rodzinie 
i przyjaciołom. BS

Gmina Dopiewo sprzedaje 18 
działek budowlanych, położonych 
w  atrakcyjnych lokalizacjach: 13 
działek w Zakrzewie – rejon ul. Ga-
jowej (od ok. 650 do 1500 m²), 3 
działki w Konarzewie – ul. Ogrodo-
wa (ok. 800 m²), 2 działki w Dąbro-
wie – ul. Oliwkowa ok. (od ok. 1300 
do 1700 m²).

Działki, które można kupić od 
gminy Dopiewo, znajdują się blisko 
natury i są dobrze skomunikowane 
– z wybudowanych na nich domów 
będzie można szybko dostać się 

do Poznania. W ofercie są działki 
mniejsze i większe – ich powierzch-
nia wynosi od 650 do 1700 m², 
a cena za 1 m² jest różna i kształtuje 
się od 90 do 160 zł + VAT.  

Zapraszamy do udziału w  prze-
targach, które odbędą się 2 marca 
2016 r. w sali nr 103 Urzędu Gminy 
w Dopiewie, ul. Leśna 1c – w godzi-
nach od 10:00 do 14:00. Zaintereso-
wanych prosimy o zwrócenie uwagi 
na godzinę przetargu dla konkret-
nych nieruchomości i cenę – szcze-
góły podaje Biuletyn Informacji Pu-

blicznej Gminy Dopiewo: dopiewo.
nowoczesnagmina.pl – zakładka 
„Urząd Gminy” i dalej „Przetargi – 
gospodarka nieruchomościami”.

Wadium w  wysokości 10% war-
tości należy wpłacać do 27 lutego 
2016 r.  na konto Urzędu Gminy 
SBL w Poznaniu Oddział w Dopie-
wie 11 9043 1012 3012 0025 9105 
0102 (z zaznaczeniem na przekazie 
nr działki) . Szczegółowe informacje 
na temat przetargu można uzyskać 
w Urzędzie Gminy – pokój nr 15, 
tel. 61 890 63 94. Adam Mendrala

Kup działkę budowlaną od gminy
G
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Wójt gminy Dopiewo 
z Szanowną Jubilatką.
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

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

Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

REKLAMA

Można zdobyć budkę lęgową dla 
ptaka wykazując się aktywnością 
artystyczną związaną z ornitologią 
lub ogólnie przyrodą. Uczestnicy 
akcji mogą więc namalować, nary-
sować, sfotografować, wyrzeźbić, 
wyhaftować ptaszka, budkę lęgową, 
inne zwierzę, krajobraz itp., lub dla 
przykładu ułożyć piosenkę, wiersz 
lub nakręcić fi lm o podobnej tema-
tyce. Zgłaszając się z efektem swojej 
pracy do Wydziału Promocji Miasta 
i Gminy Kórnik i wypełniając krótką 
kartę zgłoszeniową rezerwujemy so-
bie jedną z 50 budek lęgowych, któ-
re potem możemy powiesić u siebie 
na działce lub w dogodnym, uzgod-
nionym miejscu.

Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 
a w szczególności jego Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
od kilku już lat prowadzi akcję 
wzbogacania okolic Kórnika o nowe 
miejsca lęgowe dla ptaków. Budki 
wiszą już w kórnickim Arboretum, 
wzdłuż Promenady im. Wisławy 
Szymborskiej oraz w okolicznych 
lasach. Jesienią rozpoczęto także 
akcję ratowania pomnikowej alei 

kasztanowej poprzez umieszczenie 
na kasztanowcach budek dla siko-
rek i dokarmiania ptaków w okresie 
zimowym, by zachęcić do zasiedle-
nia. Jeśli akcja się powiedzie, ptaki 
w naturalny sposób zmniejszą po-
pulację szrutówka kasztanowco-
wiaczka, który niszczył dotychczas 
pomnikowe drzewa. Planuje się po-

dobne działania na terenie Konin-
ka, oraz w przypadku pozytywnych 
wyników i wygospodarowania środ-
ków fi nansowych na innych alejach 
kasztanowych w gminie.

Akcja „Ptaszki pod daszki” ma 
oprócz znaczenia ekologiczne-
go i promocyjnego jeszcze aspekt 
edukacyjny. Zainteresowane oso-
by w różnym wieku mogą poznać 
różne rodzaje ptasich mieszkań, 
ciekawostki dotyczące zachowania 
i potrzeb życiowych rozmaitych ga-
tunków. Pomocą są tu prace mało 
znanego poznaniaka, wielce jednak 
dla ornitologii zasłużonego profe-
sora Jana Sokołowskiego (1899–
1982), dawnego wykładowcy Uni-
wersytetu Poznańskiego i Wyższej 
Szkoły Rolniczej.

Zbliżająca się wiosna może być 
pretekstem do aktywnego poszuki-
wania kontaktu z przyrodą.

Ptaszki pod daszki
Urząd Miasta i Gminy Kórnik zaprosił mieszkańców Kórnika 
i okolic do akcji pod hasłem „Ptaszki pod daszki”
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Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

Dotacje na sport przyznane
49 tysięcy złotych – o tyle zwiększy-
ła się gminna dotacja na wsparcie 
zajęć sportowych dla dzieci i mło-
dzieży w gminie Komorniki. 

Tradycyjnie w lutym rozstrzygnię-
te zostały konkursy na realizację za-
dań publicznych z zakresu rozwoju 
i upowszechniania sportu. Gmina od 
lat wspiera lokalne kluby sportowe 
dotując organizację zajęć dla dzieci 
i młodzieży oraz seniorów. Corocznie 
jest to kwota ok. 300 tys. zł. W tym 
roku, po konsultacjach z prezesami 
największych klubów sportowych 
w gminie – Gromem Plewiska oraz 
LKS Wielkopolską, wójt przychylił 
się do wniosku, by zwiększyć środki 
przeznaczone na szkolenie najmłod-
szych grup. W konsekwencji kluby 
te otrzymały po 65 tysięcy na zajęcia 
piłkarskie dzieci i młodzieży (w la-

tach poprzednich dotacja wynosiła 
42 tys.). Więcej środków trafi  także 
do rozwijającej się w Komornikach 
sekcji tenisa stołowego (7 tys.). Z do-
tacji korzysta również prężny klub 
zapaśniczy Grunwald Plewiska (30 
tys.) oraz UKS Sakura na zajęcia 
karate dla dzieci (6 tys.) i Stowarzy-
szenie Akademia Futbolu Orły Ko-
morniki (7 tys.). 

Zwiększenie środków na proces 
szkolenia najmłodszych jest sygna-
łem, że gmina chce skupić się na 
sporcie właśnie tych grup, najlicz-
niejszych i z największym poten-
cjałem. W przypadku klubu Grom 
Plewiska podwyższenie dotacji na 
dzieci odbyło się kosztem wsparcia 
na drużynę seniorów, która w tym 
roku może liczyć na 92 tys. z gminnej 
kasy (w ubiegłym roku było to 120 

tys.). LKS Wielkopolska Komorniki 
na piłkarski zespół seniorów otrzyma 
62 tysiące (w 2014 roku 65 tys.).

Liczba drużyn dziecięcych w klu-
bach stale rośnie. Gminne obiekty 
sportowe i stadiony, sale gimna-
styczne w szkołach, z których klu-
by korzystają za darmo, są w pełni 
obłożone przez treningi dzieci, 
juniorów i seniorów. Chętnych do 
uprawiania sportu jest coraz więcej, 
dlatego w najbliższym czasie wójt 
planuje powołać radę sportu, do 
wypracowania jeszcze lepszych roz-
wiązań dla gminnego sportu. 

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Warsztat samochodowy zatrudni

MECHANIKA 
607 347 668

REKLAMA

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

PRZYJMĘ 

KUCHARZA, 
KUCHARKĘ

 do punktu 
gastronomicznego 

i punktu fast food w Buku. 
Informacje pod 

nr. tel. 514 22 00 17

REKLAMA

Prace na placu budowy szkoły pod-
stawowej w Plewiskach idą zgodnie 
z planem i mury poszczególnych 
segmentów rosną z tygodnia na 
tydzień. Choć do końca inwesty-
cji jeszcze daleko, władze gminy 
Komorniki już dziś oddają w ręce 
mieszkańców sprawę elewacji no-
wej placówki. Uczniowie i ich rodzi-
ce będą głosować na cztery projek-
ty elewacji przegotowanych przez 
projektanta całego budynku. Wśród 
wariantów znajduje się projekt 
pierwotny, ale do wyboru dodano 
jeszcze trzy o żywszej kolorystyce. 
Przez tydzień dzieci i ich rodzice 
będą wybierać, jakie kolory ma mieć 

ich nowa podstawówka. Wybór ele-
wacji powinien być znany w pierw-
szych dniach marca. 

Pierwsze oddziały mają rozpo-
cząć naukę w nowym budynku przy 
ul. Strażewicza we wrześniu 2016 r. 
Przez cały marzec rekrutację do no-
wej szkoły będzie prowadziła ta ist-
niejąca. Na rok szkolny 2016/2017 
planuje się nabór do oddziałów 
przedszkolnych i klas I–III. 

Jaka będzie elewacja szkoły?
Mieszkańcy wybiorą elewację powstającej szkoły podstawowej w Plewiskach 
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Budowa szkoły w Plewiskach postępuje zgodnie z planem. 

Warianty elewacji podstawówki.

REKLAMA  691-895-296
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Powiedziała mi Pani kiedyś, że: 
„życie smakuje tak naprawdę 
tylko wtedy, gdy można się nim 
z kimś podzielić”… Elżbieta 
Smorawińska charytatywnie 
udziela się od ponad 20 lat. Jak to 
się zaczęło?

— Nadal podtrzymuję tą opinię, 
a „sens i smak” czuję jak zawsze 
– może nawet mocniej po latach 
pełnych działania na rzecz potrze-
bujących, chyba nigdy nie będę 
mieć oziębłej duszy. Nauczono 
mnie w domu, że trzeba się dzielić, 
nawet najmniejszą cząsteczką. 
Poczucie więzi z innymi ludźmi, 
szczególnie – pozostającymi w gor-
szej sytuacji życiowej, czy ciężko 
chorymi, istnieje we mnie do dzi-
siaj. R odzice dawali mi znakomity 
przykład, a ciepły i kochający dom 
– ładował akumulatory. Zaczęło się 
wiele lat temu, pozornie przypad-
kiem, ale silnie wierzę w determi-
nizm losu, bo w życiu nic nie dzieje 
się bez powodu, wszystko czego 
doświadczamy, nasze doznania 
i przeżycia, mają czemuś służyć. 
Podczas spotkania w Konsulacie 
Amerykańskim powstał projekt 
wypromowania Fundacji Dzieciom 
na Rzecz Integracji, której fi larem 
była żona ówczesnego konsula 
Luz Marina Kennedy.  W zamyśle 
fundacji, było zorganizowanie balu 
lub koncertu , aby rozpropagować 
ideę jej działań.  B al i chore dzieci 
to  „połączenie ” zdecydowanie nie 
przemawiało do mojego wyobra-
żenia o pomocy niesionej najmłod-
szym, koncert to było „coś” na co 
zdecydowałam się  natychmiast,  
jakbym była profesjonalistką w tej 
dziedzinie. Podjęłam to wyzwanie.  
Kiedy wróciłam do domu, pomy-
ślałam, że chyba zwariowałam.  
Moja życiowa energia  jednak  nie 
pozwala na używanie słów „nie 
potrafi ę”, „nie dam rady” – więc 
bez poczucia ograniczeń zabrałam 
się do zorganizowania wydarzenia. 
Po pierwszym wielkim koncercie, 
fi nansowym dla kliniki kardiochi-
rurgii  I nstytutu  P ediatrii, zrozu-
miałam że mogę więcej i ż e   nie ma 
sytuacji, której bym nie ogarnęła. 
Udowadniam sobie to nadal każde-
go dnia.

Powodzenie pierwszego przed-
sięwzięcia spowodowało, że 
rzuciła się Pani w wir pracy cha-
rytatywnej. Nie sposób wymienić 
wszystkich wydarzeń, które Pani 
zorganizowała, proszę zatem 
wspomnieć te najważniejsze… 

— Wszystkie wydarzenia były i są 
dla mnie równie ważne, bo pryn-
cypialne – zawsze były dla dzieci, 
choć raz udało mi się przekazać ze-
braną kwotę na Poznańską Onko-
logię na Garbarach. Największym 
wydarzeniem było jednak Siedem 

Bram Jerozolimy Krzysztofa Pende-
reckiego w poznańskiej Farze. 
Olbrzymi aparat wykonawczy, dwa 
chóry i Orkiestra Katowicka, soli-
ści, Gustaw Holoubek, wszystkiego 
ponad 200 osób, siarczysty mróz, 
nastrój przedświąteczny, to wszyst-
ko kiedy wspominam targało wielce 
emocjami, a dzisiaj  te wydarzenia  
są wspaniałym wspomnieniem .

Z której akcji charytatywnej jest 
Pani najbardziej zadowolona? 

— Ze wszystkich (uśmiech – przyp. 
red.). Poza koncertami działałam 
też w olimpiadach specjalnych dla 
dzieci niepełnosprawnych, brałam 
udział w akcji  „Pomoc dla Gruzji” 
z Caritasem, pracowałam dla Uni-
cef i wielu, wielu innych Stowa-
rzyszeń i Fundacji, których jestem 
członkiem. Moja działalność to tak-
że Rada Mentorów Zoo, felinotera-
pia,  ambasadorowanie festivalom, 
mecenat, promocja hotelu jako 
ambasador… Brałam też udział 
w pokazach mody jako modelka 
w asyście uroczych młodych panów 
w programie pod tytułem „Znani 
na wybiegu”. Każdy dzień przynosi 
nowe wyzwania i nowe obowiązki. 
Życie jest tak wielobarwne i tak 
nieoczekiwane, a ja otwarta na to, 
co mi przyniesie. Mimo własnych 
problemów, czy trosk o rodzinę, 
zawsze widzę szklankę do połowy 
pełną, a napotykany problem wy-

zwala chęć rozwiązania, silniejszą 
niż stres czy chęć ucieczki od niego.

Koncerty, to była także okazja do 
poznania wielu ludzi, na czele 
z występującymi gwiazdami. 
Które z nich utkwiły najbardziej 
w pamięci?

— Każda z osób budujących te kon-
certy to kawałek niezwykłej historii, 
cenny życiorys i niepowtarzalne 
spotkanie. Każdego wspominam 
z ogromnym sentymentem. Zdzi-
sława Dworzeckiego i Jana Babczy-
szyna – bez których nie dałabym 
rady, Tadeusza Zwiefkę, który jako 
postać telewizyjna zawsze chętnie 
pomagał mi poprowadzić wydarze-
nie – ci trzej Panowie byli ogrom-
nym wsparciem naszych sukcesów.  
Pomagał również Sławomir Pietras,  
sponsorzy – z większością z nich 
zawiązały się przyjaźnie , media, 
które pomagały rozpromować 
wydarzenia, wykonawcy: Galina 
Wiszniewska, żona Sławy Roz-
tropowicza, największy kompo-
zytor współczesny Francji Marcel 
Landowski – był uroczym czło-
wiekiem, tak jak i mój „profesor” 
od nauki koncertowania Zdzisiu 
Dworzecki, o którym nie tak dawno 
dowiedziałam się, że ze strony jego 
żony Krys tyny  jesteśmy rodziną.  
Ciepło wspominam Eltona Johna, 
którego odbierałam z lotniska na-
szym autem prywatnym. Niestety, 
Elton po koncercie odleciał do 
Berlina – ponieważ w Poznaniu nie 
mamy hotelu*****. Trudno nie 
zapamiętać wspaniałego Gustawa 
Holoubka, kilka razy wyprawianych 
przeze mnie urodzin Krzysztofa 
Pendereckiego, Vanessy Mae, 
wiedeńskich symfoników, zespołu 
Jaleo – fl amenco, królowej fl amen-
co Marii Serrano w roli Carmen, 
chóru dziecięcego Gospel, Maryli 

Rodowicz ze Złotym Sarkofagiem, 
koncertu, który poprowadziła 
Paulina Smaszcz – Kurzajewska 
i Krzysztof Ibisz. Była też zaba-
wa z zespołem Los Reyes Gipsy 
Legend, Edyta Górniak i Polskie 
Słowiki, kilkukrotnie gościłam 
wspaniały balet Borisa Ejfmana 
i jeszcze wielu, wielu gości… 

Teraz podjęła się Pani kolejnego 
wyzwania i zbiera pieniądze na 
wsparcie budowy oddziału kardio-
chirurgii dziecięcej w Poznaniu… 

— Najbardziej bezbronne są dzieci 
w obliczu walki z ciężką chorobą 
serca. Niewyobrażalne cierpienie 
dotyka tez ich rodzin. Walczę na 
Facebooku, żeby przekonać jak 
najwięcej osób do wpłaty 1% na bu-
dowę kliniki, rozdałam tysiące ka-
lendarzyków i ulotek z informacją 
o powstającej klinice. Otrzymałam 
również list od menadżera Jurka 
Owsiaka, że wyposaży w sprzęt 
oddział kardiochirurgii. Walczę, 
zbieram, proszę i nie poddaję 
się ani na chwilę, ale nie tylko ja. 
Stowarzyszenie ma dobrego twórcę 
i prezesa: prof. Michała Wojtalika, 
który robi co może, żeby mnożyć 
liczbę darczyńców, a ja mu chętnie 
w tym pomagam. W ubiegłym 
roku w ramach festiwalu Akade-
mia Gitary współorganizowałam 
wieczór jazzowy, który zasilił konto 
Stowarzyszenia. 

Jak Wielkopolanie mogą pomóc?

— Jest mnóstwo możliwości – 
począwszy od małych zbiórek, 
a na organizacji koncertów, bali 
zakończywszy. Teraz najbardziej 
liczymy na wpłaty 1%. Wielkopo-
lanie pomagają mi chętnie od lat, 
a ja z całego serca, najpiękniej jak 
potrafi ę – DZIĘKUJĘ!

Spełnia się Pani w działalności 
charytatywnej, ale przyzna Pani, 
że to możliwe dzięki… spełnieniu 
w rodzinie? Jak wygląda Pani 
rodzinne codzienne życie?

– Moja rodzina jest radosna, 
kochająca i silna. Trzymamy się 
w trudnych czasach i świętujemy 
w dobrych. Wybaczamy sobie 
błędy i uczymy się siebie nawza-
jem. Niby jesteśmy niepowtarzalni, 
jedyni w swoim rodzaju, a jednak 
związani w jedność.
Jak już wspominałam – jeśli serce 
jest spełnione w miłości rodzinnej – 
może nieść dobro w świat. A recepta 
na dobre życie nie istnieje. Wszystko 
jest wypadkową urodzenia, pragnień 
i aspiracji oraz splotu losu. Taka 
prawda. Trzeba zawsze jednak być 
uczciwym wobec siebie, kochać 
najmocniej jak się da i zawsze być 
otwartym na potrzeby drugiego 
człowieka. Trzeba życie lubić i cenić 
każdy jego smak.
Wrażliwość przypisana kobiecie nie 
polega na mdleniu na widok krwi czy 
panice na widok pająka. Wrażliwość 
to umiejętność rozumienia innych, 
otwartość na cudze problemy, chęć 
niesienia pomocy a także posiadanie 
wewnętrznej wrażliwości . Myślę, że 
została mi dana pewna wyjątkowa 
umiejętność: współodczuwanie. I za-
dzierzystość do walki ze złym losem.
 Każdy z nas lgnie do ludzi otwar-
tych, z optymizmem patrzących na 
świat. Optymizm życiowy bardzo 
wspomaga kobiecość – można rzec, 
że jest jej dopełnieniem. Człowiek 
uśmiechnięty i otwarty, tzw. „dusza 
towarzystwa”, przyciąga do siebie 
innych, chcących naładować się 
pozytywną energią. Blisko takich 
ludzi życie okazuje się ciekawsze 
i łatwiejsze, a jeśli potrafi  jeszcze za-
rażać swoim optymizmem i posiada 
się dar przekonywania – to udaje 
się wtedy większość zaplanowanych 
wydarzeń. 
Wszyscy mamy rozmaite nawyki 
i chodzimy utartymi ścieżkami. 
Jest w tym coś krzepiącego. Ale 
jest też coś ekscytującego robić 
coś inaczej niż dotąd, poznawać 
nowych ludzi, zyskiwać nowe pasje, 
rozwijać talenty, których u siebie 
nie podejrzewaliśmy. Przekonałam 
się, że to naprawdę ekscytujące 
uczyć się nowych rzeczy i próbować 
czegoś zupełnie nowego. Odwaga 
i duch nowości mogą niektórych 
przerażać, to zawsze budzi czujność, 
jeśli ktoś wyrywa się z tłumu. Daje 
mi to nieskończenie wiele radości, 
a nikomu nic nie odbiera. W życiu 
chodzi o radość – to ona sprawia, że 
się uśmiechamy i dobrze czujemy.  
Ciągle, jako zodiakalny Bliźniak, 
patrzę na świat oczami dziecka – 
wierzącego w cuda, uwielbiającego 
bańki mydlane i głęboko przekona-
nego o sprawczej sile dobra…
Rozmawiał Sławomir Lechna 

Walczę, proszę i nie poddaję się
– Myślę, że została mi dana pewna wyjątkowa umiejętność: współodczuwanie. I zadzierzystość do walki 
ze złym losem – mówi Elżbieta Smorawińska, organizatorka koncertów charytatywnych, żona Andrzeja – 
syna słynnego polskiego rajdowca Adama Smorawińskiego
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• W rozliczeniu rocznym wskaż 
Stowarzyszenie „Nasze Serce” 
KRS 0000069038, budujące Od-
dział Kardiochirurgii Dziecięcej, 
jako organizację, której chcesz 
przekazać 1% swojego podatku.

Przekaż 1%
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ZDARZENIA

REKLAMA

REKLAMA

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 
informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 
Gminy w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 , na stronie 
internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
w sołectwach podany został do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości położonej w Strykowie na terenie 
Gminy Stęszew, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, tel. 61 819 71 49. 

Zorganizowane ono zostało 6 lutego 
przez Lusowski Zdrój SPA By Natu-
re. W spotkaniu uczestniczyły m.in. 
Krystyna Wechmann – prezes Fe-
deracji Stowarzyszeń „Amazonki” 
i Lidia Sufi nowicz z Poznańskiego 
Towarzystwa Amazonek, I zastęp-
ca wójta gminy Tarnowo Podgórne 
Ewa Noszczyńska-Szkurat oraz za-
proszone panie.

Śniadanie rozpoczęło się od pre-
zentacji działalności poznańskich 
Amazonek, które pokazują, że po-
wrót do normalnego, aktywnego 
życia po chorobie nowotworowej 
jest możliwy. Potem uczestniczki 
wysłuchały krótkich wystąpień na 

temat raka jajnika i szyjki macicy 
oraz znaczenia diety w profi laktyce 
nowotworowej. 

Nie zabrakło praktycznego po-
kazu badania piersi z użyciem 
fantomu, ćwiczeń na odcinek pier-
siowy kręgosłupa, zasad prawi-

dłowego doboru biustonosza oraz 
mini-warsztatu z zakresu rozwoju 
osobistego. 

Ze szczególnym uznaniem i zain-
teresowaniem spotkała się osobista 
opowieść Katarzyny Mańczak o jej 
decyzji poddania się profi laktycznej 
mastektomii z rekonstrukcją. 

Bez wątpienia spotkanie stało 
się okazją do wymiany poglądów 
i trosk związanych z tzw. „kobiecy-
mi” chorobami nowotworowymi. 
Mamy nadzieję, że stanie się ono 
punktem wyjścia dla integracji lo-
kalnego środowiska kobiet, które 
dotknęła choroba. 
ARz

Śniadanie z biustem 
Profi laktyka nowotworu piersi oraz prawidłowa pielęgnacja 
biustu były najważniejszymi tematami „Śniadania z biustem”
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Tylko dla pań!

8 marca wieczorem w Tarnowskich 
Termach celebrowany będzie Dzień 
Kobiet. W godz. 19–22 baseny re-
kreacyjne i strefa saun – będą zare-
zerwowane tylko dla Pań! Patronat 
nad wydarzeniem sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”.

W ramach specjalnego trzygo-
dzinnego biletu w Strefi e Kobiecych 
Atrakcji do dyspozycji pań będą ma-
sażyści/masażystki, kosmetyczki, 
fryzjerzy, dietetycy, trenerzy perso-
nalni… i wiele więcej. Przygotowa-
no Wyjątkowe Seanse Saunowe, 
Maraton Aquafi tness oraz Aqu-
ataniec w wodzie oraz koncert mis 
i gongów tybetańskich! 

Bilet 3-godzinny w cenie 35zł 
uprawnia do skorzystania z atrakcji 
przygotowanych przez partnerów 
akcji oraz do korzystania ze strefy 
saun oraz basenów rekreacyjnych.

Drogie mamy, jeżeli nie macie 

co zrobić z Waszym maleństwem – 
możecie wziąć je ze sobą – będzie 
kącik maluszka (w salce konferen-
cyjnej) z opiekunką (liczba miejsc 
ograniczona cena 5zł). MP 

21 marca (poniedziałek) w godzi-
nach 13.00–17.30 pracownicy Urzę-
du Skarbowego Poznań Jeżyce będą 
pełnić dyżur w budynku Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. 
Poznańskiej 115 (pok. 100, I piętro).

Pomogą wypełnić zeznania po-
datkowe (będzie można od razu 
wysłać PIT przez Internet), a także 
udzielą informacji w zakresie po-
datku dochodowego od osób fi zycz-
nych. Zapraszamy! ARz

Gmina Tarnowo Podgórne przy-
gotowuje się do wypłaty świadczeń 
w ramach rządowego Programu 
„Rodzina 500 plus”. 

– W naszej gminie na pobyt cza-
sowy i stały zameldowanych jest 
niemal 6 tys. osób w wieku 0–18 lat. 
Liczymy, że świadczeniem „Rodzi-
na 500 plus” będzie objęte ok. 70 
proc. z nich, czyli ok. 4 200 dzieci. 
– mówi Ewa Noszczyńska-Szkurat, 
I zastępca wójta.

Od 1 kwietnia wnioski będą przyj-

mowane w Biurze Obsługi Klienta 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgór-
ne oraz w fi lii urzędu w Przeźmiero-
wie. Tam przejdą wstępną weryfi ka-
cję. Następnie będą przekazywane 
do Ośrodka Pomocy Społecznej, 
który będzie prowadził sprawę do 
końca łącznie z wydaniem decyzji 
o przyznaniu świadczenia. 

Przygotowywane jest zaplecze in-
frastrukturalne, m.in. informatycz-
ne. W najbliższym czasie rozpoczną 
się szkolenia pracowników. ARz 

Dyżur Urzędu Skarbowego

Rodzina 500 plus 

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M

Powrót do normal-
nego, aktywnego 
życia po chorobie 
nowotworowej jest 
możliwy

 NASZ PATRONAT

O zdrowy poczęstunek zadbał 
Pałac Jaśminowy. 

TO JEST NAJLEPSZE 
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

 691-895-296
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10 KULTURA

Beata Kozidrak, jedna z najważniej-
szych wokalistek w historii polskiej 
muzyki i zespół który zawładnął ser-
cami całego kraju. Beata i Bajm – to 
esencja najwyższej jakości w naszym 
kraju. Melodie znają wszystkie po-
kolenia, słowa które nie tracą na ak-
tualności, przeboje do których chce 
się wracać! W Poznaniu wystąpią 
13 marca w Arenie. Mamy dla Was 
zaproszenia!

BINGO TOUR to spektakularny 
powrót Beaty w szczytowej formie! 
Największe hity, starannie prze-
myślana oprawa wizualna, goście 
oraz… nowe utwory! Show koncer-
towe, bazujące na wyjątkowej nici 
porozumienia z publicznością, które 
muzycy budowali przez lata. Ta tra-
sa, to połączenie scenicznego „ja” 
Beaty Kozidrak i pop-rockowego 
brzmienia Bajmu. Produkcja na naj-
wyższym, światowym poziomie z wy-
korzystaniem najnowocześniejszej 
techniki. To trzeba usłyszeć To trzeba 
zobaczyć! Lech

Beata i Bajm 
Spektakularny koncert 13 marca 

w poznańskiej Arenie. Mamy dla Was zaproszenia! 
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• Dla naszych Czytelników 
mamy podwójne zaproszenie 
na ten koncert. Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl.

Zdobądź bilet

KULT anplakt 

Złote przeboje Dzień Kobiet w Teatrze 
Muzycznym

Legenda polskiego rocka po raz 
kolejny zaprasza swoich fanów na 
niezwykłą trasę, podczas której 
usłyszeć będzie można największe 
przeboje KULT w wersjach bez prą-
du. 13 marca odbędzie się koncert 
w auli UAM w Poznaniu. Patronat 
medialny objął „Nasz Głos Po-
znański”. Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zaproszenia. 
Konkurs trwa do 8 marca. 

Pierwszy z unikatowej serii kon-
certów akustycznych zespołu KULT 
został zarejestrowany 22 września 
2010 roku w warszawskim Och-
Teatrze, przy współpracy z MTV 
Polska. Jeszcze w tym samym roku 
nagrania z tego niezapomnianego 
wydarzenia zostały wydane na wie-
lu nośnikach, takich jak: CD, DVD, 
blu-ray, a także na wyjątkowych 
płytach winylowych „MTV Unplug-
ged”. Wydawnictwo, zawierające 
niepowtarzalne wersje utworów za-
równo z nowszych, jak i starszych 
krążków grupy, osiągnęło szczy-
ty popularności i zyskało rzadko 
spotykane, najwyższe wyróżnienie 
muzyczne – status „diamentowej 
płyty”!

Wiele zainteresowania wzbudziła 
nowa, oryginalna wersja przeboju 
Tadeusza Woźniaka „Zegarmistrz 
Światła” oraz premierowy utwór 
„Szantowy”.

Po trzech latach od pierwszej tra-
sy koncertowej, na której KULT wy-
stąpił z tym niepowtarzalnym mate-

riałem akustycznym, grupa po raz 
kolejny zabierze swoich fanów w ab-
solutnie nadzwyczajną podróż, aby 
podczas niej znów mogli usłyszeć 
i zobaczyć to szczególne i zupełnie 
unikalne oblicze zespołu!

Bilety w cenie od 90 zł do 130 zł 
do nabycia: www.stodola.pl, www.
ebilet.pl, www.eventim.pl, www.
ticketpro.pl oraz w stacjonarnych 
punktach sprzedaży. 

W Poznaniu, w Dniu Kobiet, w ra-
mach wspólnego koncertu wystąpią 
dwie niekwestionowane gwiazdy 
muzyki rozrywkowej: Maryla Rodo-
wicz i Helena Vondrackova. To duet 
wyjątkowy – ikony nie tylko piosen-
ki, ale przede wszystkim kobiecości. 
Obie niezmiennie pełne niespożytej 
energii, optymizmu i niesamowitej 
wewnętrznej siły. Ich najlepszy czas 
trwa od dekad, a kolejne pokolenia 
znają i kochają wykonywane przez 
nie przeboje, z których wiele to praw-
dziwe evergreeny. Jak to możliwe? 

Sollus Entertainment zaprasza 
na koncert, podczas którego każdy 
będzie mógł się przekonać, w czym 
tkwi magia tego repertuaru. Co wię-
cej, program tego wydarzenia został 
pomyślany w taki sposób, by obie 
damy gościły na scenie na zmianę, 

prezentując swe największe przebo-
je solo i w duetach. Jego zwieńcze-
niem, wydarzeniem, którego żaden 
miłośnik piosenki estradowej nie 
może przeoczyć, będzie planowany 
od dawna duet Maryli Rodowicz 
i Heleny Vondrackowej – tą reper-
tuarową niespodzianką artystki 
porwą publiczność w sentymental-
ną podróż do czasów największej 
świetności polskiej piosenki. 

Koncert odbędzie się 8 marca 
o godz. 19, w hali Arena w Pozna-
niu. Bilety na www.tixer.pl . Lech

Z okazji zbliżającego się Dnia Ko-
biet Teatr Muzyczny zagra znako-
mity, uwielbiany przez publiczność 
musical „Hello, Dolly!” w reżyserii 
Marii Sartovej. Śledzimy losy Dolly 
Levi, obrotnej swatki, która posta-
nawia wydać za mąż samą siebie. 
Celem jej zabiegów staje się Horacy 
Vandergelder. Zadanie nie należy 
do najłatwiejszych, ale główna bo-
haterka nie daje za wygraną. Czy 
historia zakończy się klasycznym 
happy endem? Po odpowiedź za-
praszamy do teatru. Obok pary 
głównych bohaterów, na scenie 
będzie można zobaczyć także inne, 
barwne postaci. Wśród nich między 
innymi: Kornela Hackla, Barnabę 
Tuckera, Irenę Molloy, Minnie Fay, 
Ermenegardę czy Ambrożego Kem-
pera. Jeżeli dodamy do tego świetną 
scenografi ę autorstwa Yves Collet 
oraz choreografi ę Jacka Badurka, 
otrzymamy spektakl, który przy-
padnie do gustu nie tylko paniom. 
Z zaproszenia Teatru Muzycznego 
warto skorzystać tym bardziej, że 
będzie to już ostatnia szansa w tym 
sezonie, żeby obejrzeć ten musical. 
Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy 5, 6, 8, 10, 11 i 12 marca. 
Bilety dostępne są w kasie oraz na 

stronie internetowej www.teatr-mu-
zyczny.poznan.pl.

Również z okazji Dnia Kobiet od-
będzie się marcowa odsłona Krakow-
skiego Salonu Poezji. Tym razem pod 
hasłem „Dzień Poetek”. Na scenie 
pojawi się aktorka, Halina Łabonar-
ska, która przeczyta fragmenty po-
ezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Ma-
ryli Wolskiej oraz Anny Kamińskiej. 
Halina Łabonarska jest Absolwentką 
Wydziału Aktorskiego PWSFTviT 
w Łodzi. Występowała na wielu sce-
nach teatralnych: w Teatrze im. Bo-
gusławskiego w Kaliszu, Teatrze No-
wym w Poznaniu, Teatrze na Woli, 
Teatrze Dramatycznym w Warsza-
wie, Teatrze Polskim w Warszawie 

oraz Teatrze Ateneum w Warszawie. 
Współpracowała również z takimi 
reżyserami jak Agnieszka Holland, 
czy Juliusz Machulski. Na koncie ma 
również występy w wielu polskich se-
rialach. Bilety tylko 7 zł. Red
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• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zapro-
szenia. Szczegóły na www.
naszglospoznanski.pl.

Mamy bilety 

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne bilety na 
„Hello, Dolly!” na 10 marca 
na godz. 19 oraz dwa podwójne 
na Salon Poezji, który odbędzie 
się 12 marca o godz. 12. Jak 
je zdobyć? Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl.

Mamy bilety

KONKURS
 NASZ PATRONAT

KONKURS

KONKURS

• Dla naszych Czytelników 
mamy zaproszenia. Jak je 
zdobyć? Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilet

Musical „Hello, Dolly!” jest uwielbiany przez publiczność.
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ROZMAITOŚCI

Lao Che w Przeźmierowie

Otyliada już wkrótce

Wojna płci

Zaszufl adkowanie ich muzyki nie 
jest łatwym zadaniem, tym bardziej 
że na każdej płycie brzmią inaczej. 
Może właśnie dlatego od lat należą 
do najbardziej oryginalnych zespo-
łów rockowych w naszym kraju. 
W ramach trasy promującej nowy al-
bum „Dzieciom” w Centrum Kultury 
Przeźmierowo zagra grupa Lao Che.

Zespół powstał w Płocku 
w 1999 r. na bazie, nominowanego 
wówczas do Fryderyka w kategorii 
„Album Roku – Rap / Hip Hop”, 
zespołu Koli. Większość jego człon-
ków ma za sobą także przeszłość 
w grupach heavymetalowych. Być 
może tu można doszukiwać się klu-

cza do muzycznej różnorodności 
proponowanej przez Lao Che. Ten 
na wskroś rockowy zespół nie boi 
się samplerów, ale i analogowych 
brzmień Hammonda. Śpiew mie-
sza się tu z rapem, a rockowe gitary 
przeplatają z echami folku.

Najnowsza płyta grupy „Dzie-
ciom”, wbrew tytułowi, nie jest al-
bumem dla dzieci. „Raczej dla do-
rosłych dzieci, dla tych, którzy mają 
dzieci i dla wszystkich, którzy byli 
kiedyś dziećmi”. Album wyprodu-
kował Piotr „Emade” Waglewski, 
a gościnnie zagrali na niej także 
muzycy Pink Freud (Adam Miwiw-
Baron i Karol Gola) oraz Mitch & 

Mitch (Miłosz Pękala). To z tego 
krążka pochodzą ostatnie przeboje 
„Wojenka”, czy „Tu”. Wydany rok 
temu album doczekał się już statusu 
„Złotej płyty”, a piosenki na niej za-
warte prawdopodobnie dominować 
będą podczas koncertu 28 lutego 
o godz. 18 w Centrum Kultury Prze-
źmierowo. 

Bilety w cenie 29 zł dostępne 
w miejscu imprezy (w godz. 9–12 
i 17–20), siedzibie GOK „SEZAM” 
w Tarnowie Podgórnym (9–15) 
i Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym (15–20). Sprzedaż biletów 
online prowadzi serwis Biletomat.pl.
Jarek Krawczyk

Już tylko kilkanaście dni dzieli nas 
od największej amatorskiej imprezy 
pływackiej jaką jest III Ogólnopol-
ski Nocny Maraton Pływacki Otylia-
da’2016. Maraton odbędzie się na 
42 krytych pływalniach w nocy z 12 
na 13 marca. Organizatorzy spo-
dziewają się, że w tegorocznej edy-
cji Otyliady weźmie udział ponad 
3 tys. uczestników. Przed rokiem 
na 38 basenach, 2324 uczestników 
przepłynęło w sumie 8746 km. Ak-
tualnymi rekordzistami Otyliady są 
ubiegłoroczni zwycięzcy Mateusz 

Fajfer i Maciej Ogrodnik, którzy na 
pływalni w Strzelinie w woj. dolno-
śląskim przepłynęli 35 km.

Jednak nie o rekordy chodzi 
organizatorom maratonu. Anita 
Garncarz – dyrektor Biura Orga-
nizacyjnego Otyliady podkreśla, że 
impreza odbywająca się pod hasłem 
„Cała Polska pływa z nami” ma za-
chęcić Polaków, by poprzez sport 
inwestowali w swoje zdrowie, a pły-
wanie jest najtańszą do uprawiania 
dyscypliną. Potwierdzeniem tego 
jest rosnące zainteresowanie ma-

ratonem. Dla jednych Otyliada jest 
zabawą, dla innych sprawdzeniem 
swoich możliwości. Dowodzi tego 
rozpiętość wiekowa uczestników. 
Najstarszy mając 84 lata przepły-
nął w ub. roku 13 km, a najmłodsza 
7-miesięczna włocławianka, przed 
dwoma laty przepłynęła na plecach 
taty 300 metrów.

W Tarnowskich Termach jeszcze 
miejsca są – zapraszamy! Wszelkie 
pytania i ewentualne rezerwacje: 
akademia@tarnowskie-termy.pl. 
MP

Formacja z Chatelet świętuje w tym 
roku 20-lecie istnienia. Krakowski 
zespół początkowo tworzył autorskie 
programy z pogranicza teatru i kaba-
retu, w ostatnich 10 latach skupił się 
na działalności stricte kabaretowej. 
27 lutego przedstawi w Tarnowie Pod-
górnym swój najnowszy program.

„Wojna płci” – bo tak jest zatytuło-
wany – wymyka się wszelkim ramom, 
w które próbuje się wpisać kabaret. 
Głównie dlatego, że jest to spektakl 
bardzo umiejętnie balansujący na 
cienkiej granicy kabaretu i rzeczy-
wistości. Formacja pomysły czerpie 
z czegoś, co jest niekończącym się 
źródłem inspiracji – z życia! Dlatego 
ten spektakl rozśmieszy każdego, bo 
przecież każdy miał jakieś doświad-
czenia damsko-męskie. I nie zdziw-
cie się, jak nagle, podczas oglądania 
„Wojny płci” zobaczycie na scenie sie-
bie – zapowiada Formacja Chatelet.

Grupa powstała w 1996 roku 
i już rok później zdobyła Grand Prix 
prestiżowego festiwalu PAKA i na-
grodę im. Maksa Szoca na Famie 

w Świnoujściu. W ciągu kolejnych 
lat przybywało nie tylko nagród, ale 
i publiczności. Choć skład Forma-
cji Chatelet zmieniał się wielokrot-
nie, grupa wciąż umacniała swoją 
pozycję na kabaretowej estradzie. 
W obecnym składzie występują 
Adam Małczyk, Michał Pałubski, 
Barbara Tomkowiak i dźwiękowiec 
Askaniusz Petynka, który czasem 
włącza się w wydarzenia na scenie.

Na spektakl zapraszamy 27 lu-
tego o godz. 18 do Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym. Bilety w ce-
nie 39 zł można kupować w miejscu 
imprezy (w godz. 15–20), siedzibie 
GOK „SEZAM” (w godz. 9–15) 
oraz w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (w godz. 9–12 i 17–20). 
Sprzedaż biletów online prowadzi 
serwis Biletomat.pl.
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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 wiosną 2016 r. 
Wśród wysyłających kupony rozlo-
sowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 

Pielęgnowanie kultury ludowej, 
gwary wielkopolskiej i obyczaju 
polskiej wsi oraz troska i dbałość 
o narodową tożsamość – to cele ze-
społu folklorystycznego „Modrzan-
ki” z Modrza, który od 20 lat pełni 
w gminie Stęszew ważną rolę. W re-
pertuarze posiada „Obrzęd dożyn-
kowy” oraz kilkadziesiąt przyśpie-
wek w gwarze wielkopolskiej.

Zespół „Modrzanki” istnieje przy 
Domu Kultury w Stęszewie od 1996 
r. Reaktywowano go po latach prze-
rwy z zespołu „Modrzacy”, który 
założyła i prowadziła w Modrzu We-
ronika Polaczek od 1977 r. 

„Modrzanki” wystąpiły – 

w strojach ludowych z repertuarem 
w gwarze wielkopolskiej – w wielu 
miejscowościach. Pojawiają się na 
imprezach o charakterze ogólnopol-
skim i międzynarodowym, m.in. na 
Ogólnopolskim Festiwalu w Buko-
winie Tatrzańskiej „Sabałowe Baja-
nia” oraz na Ogólnopolskim Festi-
walu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 
„Modrzanki” zdobyły wiele nagród 
i wyróżnień. Uświetniają oczywiście 
również gminne uroczystości.

– Gmina Stęszew ma to szczę-
ście, że działa tutaj kilka zespołów 
– mówi burmistrz Włodzimierz 
Pinczak. – Jednym z nich jest wła-

śnie obchodzący w tym roku piękny 
jubileusz zespół „Modrzanki”. Two-
rzą go mieszkańcy gminy. Tutaj się 
urodzili, tu wychowali swoje dzieci, 
są w tej ziemi zakorzenieni, dobrze 
znają jej tradycje i zwyczaje. „Mo-
drzanki” stały się nieodłącznym ele-
mentem życia w gminie. 

W 2014 roku powstała płyta DVD 
„Modrzanki zespół folklorystyczny – 
gmina Stęszew. Pieśni i przyśpiewki 
środkowej Wielkopolski”. W minio-
nych latach zespół prezentował także 
scenki o charakterze rozrywkowym: 
„Z emerytami wesoło jest”, „Wiosna 
w duszy nam gra”, „Uroki wsi pol-
skiej”, „Z piosenką po Europie”. Lech

20 lat Modrzanek
Zespół folklorystyczny z Modrza działa od 1996 roku

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Nowy król modelowania sylwetki
VANQUISH ME™ + ICOONE® to nowa era w modelowaniu sylwetki i redukcji tkanki tłuszczowej
Lato za pasem. Na samą myśl 
o strojach kąpielowych… wpadamy 
w popłoch. Co zrobić ze zbędnymi 
kilogramami? Jak sobie poradzić 
z nadmiarem tkanki tłuszczowej, 
gdy zawodzi dieta, kremy i żele? 
Głowa do góry! Z pomocą przycho-
dzą zabiegi modelujące najbardziej 
uciążliwe partie ciała – pośladki, 
uda czy brzuch. Do takich należą 
VANQUISH ME™ + ICOONE®. 

To zabiegi ukierunkowane 
wyłącznie na odchudzanie i wy-
szczuplanie. Doskonałe rezultaty 
i rozbudowane łączone pakiety za-
biegowe!!!

VANQUISH ME™ + ICOONE® 
to nowa era w modelowaniu sylwet-
ki i redukcji tkanki tłuszczowej!!!

VANQUISH ME™ jest niesa-
mowitym skokiem technologicz-
nym i jest niepodobny do żadnego 
urządzenia, które można spotkać 
na rynku. VANQUISH ME™ jest 
stosowany na obszarach miejsco-
wo nagromadzonej tkanki tłusz-
czowej takich jak brzuch, boki, 
uda i pośladki. Vanquish ME™ to 
wielkoobszarowe pole wysokiej 
częstotliwości to prawdziwa re-
wolucja w medycynie estetycznej. 
Zabieg jest całkowicie bezpieczny, 
skuteczny i bezbolesny. Trwa oko-
ło 30 minut, a po zabiegu można 
wrócić do swoich codziennych 
zajęć. Efekty widoczne są już po 
pierwszym zabiegu. Seria 4-6 za-
biegów pozwala na osiągnięcie za-
mierzonego efektu. Modelowanie 
sylwetki jeszcze nigdy nie było tak 
skuteczne i proste. Zabiegi apa-
ratem VANQUISH ME™ kochają 
gwiazdy! A dlaczego? Ponieważ po 
jednym zabiegu tracą nawet kilka 
centymetrów w obwodzie brzucha! 
VANQUISH ME™ to prawdziwa 
rewolucja w światowej medycynie 
estetycznej. To najnowocześniejszy 
zabieg redukujący tkankę tłuszczo-
wą i modelujący sylwetkę. Nazywa-
ny jest nowym królem modelowa-
nia sylwetki.

ICOONE® technologia, która 
może leczyć nieskończenie małe 
z nieskończenie wielkim rezultatem. 
Dziś za pomocą niezwykle wysoko 
wyspecjalizowanego urządzenia 
ICOONE® można skutecznie i bez-
boleśnie wywalczyć wymodelowaną 
i zgrabną sylwetkę, która sprawi, 
że poczujesz się jak gwiazda szkla-
nego ekranu. ICOONE® to zabiegi 
modelujące i kształtujące sylwet-
kę, rozbijające tkankę tłuszczową, 
wyszczuplające i ujędrniające syl-
wetkę. ICOONE® ujędrniania, wy-
szczupla i rozbija tkankę tłuszczową 

z trudno dostępnych miejsc, takich 
jak: brzuch, uda, ręce czy łydki. 
Robi to bezboleśnie i bez powikłań, 
działając na każdy milimetr skóry. 
Efektem tych działań jest pobudze-
nie układu limfatycznego, rozbicie 
tkanki tłuszczowej, przywrócenie 
prawidłowego metabolizmu, wy-
modelowanie sylwetki. 16 wbudo-
wanych programów medycznych 
i 12 estetycznych pozwala odzyskać 
młody wygląd, oraz pęknie wymo-
delować ciało. ICOONE® został 
stworzony do walki z cellulitem, luź-
ną skórą, obrzękami limfatycznymi, 

bliznami, poparzeniami, sztywnie-
niem mięśni, zapaleniem ścięgien, 
polecany po liposukcji i wskazany 
przy asymetrii. Błyskawicznie wy-
szczupla ciało (ręce, nogi, łydki, 
boczki, brzuch), do tego podnosi 
pośladki i wspomaga wymianę mię-
dzykomórkową.

Serdecznie zapraszamy na bez-
płatne konsultacje, które udziela 
nasz wyspecjalizowany i doświad-
czony personel. Z myślą o naszych 
klientach zadbaliśmy o estetyczne 
i wygodne gabinety, przestronną re-
cepcję oraz duży bezpłatny parking 

tylko dla klientów Centrum Urody 
i Fitnessu. Pracujemy na najwyższej 
jakości aparatach renomowanych 
fi rm medycznych światowej klasy.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

• Centrum Urody i Fitnessu
ul. Wojciechowskiego 20
60-685 Poznań
tel. 61 825 16 46 / 880 46 46 46
www.centrumurodyifi tnessu.eu
www.centrumurodyifi tnessu.pl

Kontakt

Marcin i Kamil przejdą metamorfozę

Wybrane zostały dwie osoby, które 
przejdą metamorfozę trwającą 12 
miesięcy. Wartość dla pojedynczego 
uczestnika szacowana jest na pozio-
mie ok. 30 tys. złotych! Akcja „Me-
tamorfoza Fatbusters – Pogromcy 
Tłuszczu” przygotowana została 
przez Lion Group i Tarnowskie Ter-
my, a partnerem medialnym jest 
„Nasz Głos Poznański”.

W grudniu, pomimo dużej licz-
by zgłoszeń, wybrano mocną „10”. 
Były wśród nich bardzo różne oso-
by, różne też były powody ich otyło-
ści (od zwykłych zaniedbań, przez 
kontuzje utrudniające aktywność, 
po kłopoty z gospodarką hormo-
nalną). Wszyscy oni mieli odwagę, 
aby przyznać się do błędu, bo już 

samo przesłanie formularza i zgło-
szenia wymagało przyznania się do 
problemu, jakim jest w ich życiu 
otyłość. Szczęśliwców czekał etap 
numer dwa, w którym musieli oni 
udowodnić, że zasługują na szansę 
na drugie życie.

Najpierw zostali oni poddani 
podstawowym badaniom medycz-
nym. Następnie musieli sprostać 
oczekiwaniom trenerów personal-
nych, dietetyka sportowego, reha-
bilitantów oraz psychologa sporto-
wego. Test miał za zadanie ukazać 
mocne i słabe strony uczestników. 

Metamorfoza będzie stała pod 
znakiem testosteronu, bo przejdą ją 
dwaj panowie. To Marcin Kozłowski 
– pracownik ochrony w sieci Piotr 
i Paweł, prywatnie ojciec dwójki 
dzieci, u którego brak ruchu oraz złe 

nawyki spowodowały dość znacz-
ną otyłość oraz Kamil Stachowiak 
– ukończył kierunek resocjalizacji, 

pracuje obecnie w poznańskim po-
prawczaku. Od zawsze związany ze 
sportem, ale otyłość „zawdzięcza” 

ciężkiemu wypadkowi. Jest ojcem 
dwójki dzieci, do podjęcia walki 
zmotywowała go trudna sytuacja 
rodzinna (rozwód) i utrudniony 
kontakt z dziećmi. Obaj panowie 
zmagają się z dość dużą nadwa-
gą, która jest nie tylko problemem 
natury estetycznej, ale też sugeru-
je dość znaczne problemy natury 
zdrowotnej (wysoki poziom tłuszczu 
wisceralnego to niemal pewność 
wystąpienia groźnych chorób, które 
są w stanie znacznie pogorszyć stan 
zdrowia, a nawet być ryzykiem utra-
ty życia). Panowie podjęli walkę, wy-
niki początkowe nie napawają opty-
mizmem. Jak będzie wyglądać ich 
praca na treningach i czy uda im się 
zmienić ich życie? O tym będziemy 
informować na naszych łamach i na 
www.naszglospoznanski.pl . Red 
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Marcin i Kamil stanęli do walki z otyłością.
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„Zimowy Maraton Aerobikowy” po 
raz pierwszy prowadzony był rów-
nolegle w trzech salach przez 10 
instruktorów. Liczba uczestników 
przeszła najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. Ćwiczyło bowiem 
ponad 150 osób – stałych i zupełnie 
nowych fanów fi tnessu.

Jubileuszową 15 edycję imprezy 
otworzył Gelmis Basabe, który la-
tynoskimi rytmami porwał wszyst-
kich do tańca. Występ Gelmisa 
wzbudził wielki entuzjazm ćwiczą-
cych. O wzmocnienie mięśni zadbał 
Wojtek podczas zajęć Powerfi t. Na 
głównej scenie wystąpiły również 
Manuela i Natalia prezentując go-
rącą Zumbę. A ponieważ była to 

ostatnia sobota karnawału, to każdy 
mógł poczuć się tanecznie usatys-
fakcjonowany. Chwilą wytchnienia 
dla zmęczonych mięśni były zajęcia 
Pilates prowadzone przez Agniesz-
kę oraz na zakończenie wyciszająca 
Joga z Karoliną. 

Na spadek endorfi n nie pozwo-
liła uczestnikom Inez prowadząca 
bardzo energetyczny BodyCombat. 
W trakcie zajęć nw hali sportowej 
równolegle odbywał się Spinning 
z Patrycją oraz zajęcia Jump, cie-
szące się ogromną liczbą fanów 
skaczących na trampolinach – pro-
wadzone przez Ewę, Agnieszkę 
i Magdę. Organizatorzy za naszym 
pośrednictwem gratulują wszyst-

kim ćwiczącym formy i wspaniałej 
energii oraz dziękują instruktorom 
za zaangażowanie i profesjonalizm. 
Podziękowania kierują również 
do sponsorów, którzy wspierają 
to przedsięwzięcie: Active – Woj-
ciech Gorzelanny, Alter – grawer-
stwo laserowe, Centrum Medyczne 
Diagnosis, Dietostyl – poradnia 
dietetyczna – Monika Majchrzyc-
ka-Eliks, Hotel Rodan, Oaza Dive 
– nurkowanie, Oaza Look – fryzjer-
stwo, Organic – kosmetyki, Paralot-
nie Poznań – Szymon Domagała, 
Red Bull, Restauracja Biała-Dama, 
Restauracja Ventus, SOGO – sklep 
z naturalnymi przetworami, soka-
mi, miodem. Hubert Marciniak

W Kórniku ćwiczyło 150 osób
„Zimowy Maraton Aerobikowy” odbył się 6 lutego w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”

„Motobabki” to nietuzinkowy rajd 
samochodowy dla pań, którego or-
ganizatorem już po raz szósty jest 
Stowarzyszenie Starych Samocho-
dów i Motocykli „Mikrus” z Fiałko-
wa (gm. Dopiewo). Damskie załogi 
wystartują 3 kwietnia. Rozpoczęły 
się zapisy. Uczestnictwo gwarantuje 
dobrą zabawę.

Trasa będzie miała ok. 50 km. 
Panie startują tradycyjnie w komicz-
nych przebraniach, według własnej 
inwencji. Oprócz jazdy samocho-
dem, stanowiącej podstawę imprezy 
rajdowej, będą wykonywały różne 
dziwne zadania, np. loty na miotłach 
i  próby sprawnościowe z  utrudnia-
czami. Wybrana zostanie „Wiedźma 
Roku” i „Najbardziej Zakręcona Za-
łoga”. Nagrody trafi ą nie tylko w ręce 
zwycięzców klasyfi kacji punktowej, 
ale i  do laureatów wyszukanych ka-
tegorii, np. największego pechowca.

– W  tym roku łączymy „Dzień 
Kobiet” z „Prima Aprilis”, co dobrze 
wróży tej edycji – mówi Zbigniew 

Kopras, komandor rajdu i prezes 
stowarzyszenia, który mając za nic 
perypetie zdrowotne, przebierze się 
w  tym roku za Niezłego Pacjenta, 
co wszystkim ma wyjść na zdrowie. 
AM 

W gościńcu „Taradejka” w Stęsze-
wie 13–14 lutego odbyło się sześć 
z dziewięciu rund o mistrzostwo 
wielkopolskiej IV ligi juniorów 
w szachach. W rozgrywkach wy-
startowało 16 drużyn: KS Korona 
I i II Zakrzewo, UKS Goniec I i II 
Kostrzyn Wlkp, UKS Szach Wolsz-
tyn, UKS ZSO II i III Włoszakowi-
ce, ASSz Lipno I i II Stęszew, Lech–
WSUS II Poznań, AZS Politechnika 
Poznańska II Poznań, UMKS Na 
Pięterku II Poznań, LKS Piast Śrem 
oraz drużyna Korona–Lipno (mie-
szana z zawodników z Zakrzewa 
i Stęszewa).

Zawody rozgrywane są na dy-
stansie dziewięciu rund systemem 
szwajcarskim. Po rozegraniu sze-
ściu z nich prowadzi drużyna „Na 
Pięterku” Poznań – 11 pkt, przed 
Piastem Śrem i Koroną I Zakrzewo 
– po 9 pkt. I drużyna ze Stęszewa 
zajmuje obecnie 7 miejsce z do-
robkiem 6 pkt. (3 mecze wygrane 
i 3 porażki), II drużyna natomiast 
– składająca się z zawodników, dla 
których start w rozgrywkach jest 
w większości debiutem – zajmuje 

16 miejsce z dorobkiem 1 pkt. War-
to podkreślić, że w składzie stęszew-
skich drużyn znajdują się najmłod-
si, niespełna 8-letni zawodnicy. 
Indywidualnie Mateusz Hałas oraz 
Martyna Rychlik zdobyli IV katego-
rie szachowe a Jędrzej Kolski i Kor-
nelia Rychlik V kategorię szachową. 

Pozostała część rozgrywek odbędzie 
się 3 kwietnia. W 7 kolejce drużynę 
Lipno I czeka ciężki mecz z liderem 
UKS Na Pięterku Poznań a Lipno 
II zagra z UKS ZSO III Włoszako-
wice, natomiast drużyna Korona–
Lipno zagra z Gońcem I Kostrzyn 
Wlkp. Red

Rajd dla pań 
Motobabki’2016

Sześć rund na szachownicy

R E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C HR E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C H
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Szachiści ze Stęszewa i Zakrzewa. 
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Trwają już zapisy do Biegu Lwa
Piąta edycja półmaratonu – zawody w maju, zapisy od 22 lutego

22 lutego rozpoczynają się zapisy do 
piątej edycji Biegu Lwa w Tarnowie 
Podgórnym, nad którym patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”. 
Na biegaczy czeka 1111 miejsc 
w półmaratonie i 333 w biegu Po-
goń za Lwem na dystansie 7 km. 
Jak co roku imprezie będzie towa-
rzyszyć szereg atrakcji dla całych 
rodzin. Bieg odbędzie się 22 maja. 

Trasa biegu półmaratońskiego 
pozostaje bez zmian. Biegacze poko-
nają trzy pętle ulicami Tarnowa Pod-
górnego. Meta będzie zlokalizowana 
na stadionie Tarnovii, dzięki czemu 
zawodnicy będą fi niszować na bież-
ni lekkoatletycznej. Trasa biegu ma 
opinię „szybkiej” i jeśli tylko warunki 
pogodowe będą sprzyjające można 
spodziewać się wyników na pozio-
mie 1:03 – jak to było w poprzednich 
latach. Startujący w Pogoni za Lwem 
pobiegną jedną pętlę.

Zapisy do zawodów rozpoczną 
się dokładnie na trzy miesiące przed 
biegiem – 22 lutego i zostaną za-
mknięte w momencie wyczerpania 
limitu miejsc. W poprzednim roku 
lista startowa zapełniła się w ciągu 
kilku dni. Również 22 lutego rozpo-
czynają się zapisy do trzeciej edycji 
Triathlonu Lwa w Lusowie na dy-
stansach 1/4 i 1/8 IRONMAN (li-
mity 2x333 osoby). Triathlon Lwa 
Otimedica odbędzie się 18 czerwca. 

Na mecie Biegu Lwa każdy za-
wodnik otrzyma wyjątkowy medal, 
zaprojektowany przez znanego na 
całym świecie artystę – Antoniego 
Walerycha. W pakietach startowych 
biegacze znajdą m.in. koszulkę 
techniczną, torbę sportową i kawę, 
a to tylko część z zaplanowanych 
gadżetów. Tradycyjnie już zawody 
uatrakcyjni koncert – w poprzed-
nich latach były zespoły Raggafaya 

oraz TABU. Tym razem organiza-
torzy szykują zupełnie wyjątkowy 
występ, który na razie owiany jest 
tajemnicą. 

Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym 
to impreza rodzinna, nie może więc 
zabraknąć rywalizacji dzieci i mło-
dzieży – Biegu Lwiątek na dystan-
sach od 100m do 2000m oraz Szta-
fety Pokoleń 3x400 metrów. Zapisy 
do tych zawodów od 22 kwietnia.

Na tych, którzy nie wystartują 
czeka Expo Lwa Poziom Wyżej 
z kilkudziesięcioma strefami aktyw-
ności. Dodatkową konkurencją dla 
osób niebiegających będzie Mara-
ton Outdoor Cycling.

NASZ PATRONAT

Justyna 
Grzywaczewska 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Sześć medali zdobyli tenisiści na-
szego regionu w mistrzostwach 
Polski juniorów, które rozegrane 
zostały na kortach warszawskiego 
klubu DeSki. 

Srebro w grze pojedynczej i zło-
to w podwójnej wywalczyła Julia 
Oczachowska, reprezentująca Aka-
demię Tenisową Angelique Kerber 
z Puszczykowa. Podopieczna tre-
nera Wojciecha Gawlaka w fi nale 
singla przegrała z Weroniką Fal-
kowską z Radomia 6:4, 3:6, 6:7 (2). 
W fi nale debla Oczachowska w pa-
rze z Adrianną Sosnowską z Łodzi 
rozegrały zacięty pojedynek w pół-
fi nale z duetem Weronika Falkow-
ska/Wiktora Rutkowska (AZS 
Poznań). W trzeciej, decydującej 
partii (gra się tie-break do 10 pkt.) 
para puszczykowsko-łódzka prze-
grywała 5:9, jednak ostatecznie wy-
grała 14:12. W. Rutkowska dotarła 

też do półfi nału gry pojedynczej, 
w którym przegrała z Falkowską 
3:6, 4:6. Tym samym wywalczyła 
brązowy medal.

Dwukrotnie na podium stawali 
także tenisiści AZS Poznań, obaj 
w grze podwójnej. Paweł Jankowiak 
zdobył srebrny medal, a Mieszko 
Kwaśniewski brązowy. Red

I  Turniej Halowej Piłki Nożnej Sa-
morządowców o Puchar Wójta Gmi-
ny Dopiewo  odbył się  w hali GOSiR 
w Dopiewie. Rozgrywany był w sys-
temie  „każdy z  każdym”. Wzięło 
w nim udział 5 drużyn. Pierwsze 
miejsce zajęła reprezentacja Staro-
stwa Poznańskiego. Drugie miejsce 
przypadło gminie Dopiewo. Na po-
dobnych miejscach obydwa zespoły 
zakończyły wcześniej październiko-
wy turniej w Swarzędzu. Satysfak-
cja dla dopiewian była tym większa, 
że tym razem grali w osłabieniu. Nie 

przeszkodziło to Krystianowi Grze-
gorzewiczowi, prezesowi GKS Do-
piewo, w otrzymaniu lauru najlep-
szego piłkarza spotkania. Na uwagę 
zasługuje fakt, że reprezentacja 
Dopiewa miała w składzie jedyną 
zawodniczkę – urzędniczkę Kata-
rzynę Leśniewicz oraz byłego piłka-
rza Lecha Poznań – radnego Justina 
Nnorom’a. Trzecie miejsce zajęły 
Komorniki, za którymi uplasowały 
się: Tarnowo Podgórne i Suchy Las. 
Turniej uświetnił pokaz cheerleade-
rek z Gimnazjum w Dopiewie. AM

Trwają zapisy do 6. edycji „Biegu 
o Koronę Księżnej Dąbrówki”, nad 
którym patronat sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”. Zawodnicy wy-
startują 29 maja o godz. 12. Prze-
biegną duktami lasu pod Dąbrówką 
(gm. Dopiewo) dystans 10 km lub 
przemaszerują z kijkami 7,5 km. 
Wydarzeniu towarzyszą także biegi 
dziecięce na różnych dystansach. 
Nazwa biegu pochodzi od żony 
księcia Mieszka I – Dąbrówki. Za-
wsze biegaczom i chodziarzom to-
warzyszy księżna. Każdy otrzymuje 
pamiątkowy medal. 5 medali zebra-
nych w kolejnych edycjach tworzy 
koronę. Zawodnicy uczestniczący 
w imprezie od lat otrzymają certyfi -
kowane dukaty. Adam Mendrala

Współpraca wójta Czerwonaka Jac-
ka Sommerfelda i radnego Łukasza 
Zarzyckiego, animatora sportu, 
zaowocowała powstaniem w gmi-
nie systemu klas sportowych w ko-
szykówce i siatkówce. Dyrektorzy 
szkół podstawowych złożyli wnioski 
o utworzenie takowych we współ-
pracy z czterema poznańskimi klu-
bami: Enea AZS, MKK Pyra, KS 
Energetyk i  AZS UAM.

Ważne, aby podjęta decyzja 
uwzględniała nie tylko infrastruk-
turę sportową i demografi czną, jaką 
dysponuje szkoła, ale przede wszyst-
kim stawiała na rozwój tych dyscy-
plin sportowych, które w równym 
stopniu lubią uprawiać dziewczęta 
i chłopcy, a nie mają do tej pory roz-
winiętego zaplecza pozaszkolnego. 
Skoordynowanym system szkole-

nia objęte zostaną wszystkie chętne 
dzieci urodzone w roku 2006, które 
1 września 2016 r. rozpoczną naukę 
w klasie czwartej podstawówki. 

Projekt pilotażowy obejmie trzy 
szkoły podstawowe: w Kicinie, Ko-
ziegłowach oraz w Czerwonaku. Na 
terenie tych szkół utworzone zosta-
ną klasy koszykarskie (Koziegłowy, 
Kicin) oraz siatkarskie (Czerwo-
nak). 

– Niezmiernie się cieszę, że mo-
głem pomóc przy stworzeniu sys-
temu klas sportowych w szkołach 
podstawowych na terenie gminy 
Czerwonak – powiedział radny Łu-
kasz Zarzycki. – Nie ukrywam, że 
był to mój główny cel zaangażowa-
nia się w działalność społeczną, aby 
na terenie gminy, w której miesz-
kam stworzyć możliwości i warunki 

dzieciom i młodzieży do uprawiania 
sportu na najwyższym poziomie. 
Dziś jesteśmy o duży krok do przo-
du, aby tak właśnie się stało. Teraz 
wystarczy już tylko rozpocząć dzia-
łalność klas wedle systemu, który 
od wielu już lat działa np. na terenie 
Poznania. Dziękuję za umożliwienie 
pracy nad tym projektem panu wój-
towi oraz dyrektorom CRKF Akwen 
i SAPO. Mam nadzieję, że będzie to 
zaczątek do utworzenia w szkołach 
Uczniowskich Klubów Sportowych 
przy pomocy klubów, które podpi-
sały porozumienia ze szkołami. 

– Jest to dla mnie bardzo waż-
ny moment, gdyż jako sportowiec 
i nauczyciel wychowania fi zyczne-
go, zawsze widziałem potencjał, jaki 
mamy w naszej młodzieży – zazna-
czał podczas konferencji prasowej 

wójt Jacek Sommerfeld. – Idea klas 
sportowych wzrastała, nabierała 
tempa i wyraźnego kształtu w mo-
mencie objęcia przeze mnie stano-
wiska wójta, a dziś stała się rzeczy-

wistością. Mamy dzieci, mamy bazę, 
a teraz możliwość wykorzystania 
tego potencjału. Naszym głównym 
celem jest odkrywanie i doskonale-
nie nowych talentów. Chcielibyśmy, 
aby młodzi ludzie nie utracili zapału 
do uprawiania sportu na rzecz dzi-
siejszych nowinek elektronicznych 

Dyrektorzy szkół do 15 lutego zło-
żyli wnioski o przyznanie klas spor-
towych i tego momentu zaczyna się 
rekrutacja uczniów klas trzecich 
do tworzonych klas. W marcu pro-
mocje w poszczególnych szkołach 
przeprowadzą kluby, które podpi-
sały porozumienia ze szkołami. 4–8 
kwietnia odbędą się pierwsze testy 
sprawnościowe, natomiast 16–18 
maja odbędą się testy uzupełniające 
do klas sportowych. Wyniki naboru 
ogłoszone zostaną 20 maja. Red

Medale tenisistówSamorządowa piłka Korona 
Dąbrówki 

Radny Łukasz Zarzycki współtworzy klasy sportowe 

Wiktoria Rutkowska wywalczyła 
dwa brązowe medale mistrzostw 
Polski do lat 18.
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Radny Łukasz Zarzycki podpi-
suje z Jarosławem Kłosińskim, 
dyrektorem Szkoły Podstawowej 
w Koziegłowach, porozumienie 
o utworzeniu klasy sportowej.

 NASZ PATRONAT
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Drużyna Betard Sparta Wrocław 16 
lutego przyjechała z wizytą do stoli-
cy Wielkopolski, aby lepiej poznać 
miasto, w którym przez cały sezon 
2016 PGE Ekstraligi będzie podej-
mowała rywali z najlepszej żużlowej 
ligi świata. Brama Poznania, Stary 
Browar i fi tness klub Nautilus to 
tylko niektóre z miejsc, jakie odwie-
dzili przedstawiciele wrocławskiego 
klubu. Dla Poznańskiego Stowarzy-
szenia Żużla obecność topowych za-
wodników na stadionie na Golęcinie 
to szansa na reaktywację i populary-
zację czarnego sportu w Poznaniu.

– Betard Sparta Wrocław to uty-
tułowana drużyna, której zawodni-
cy w sezonie 2016 będą jeździć na 
odnowionym stadionie na Golęcinie 
Poznaniu – mówi Arkadiusz Ła-
dziński, prezes PSŻ Poznań. – Jak 
pokazują wyniki badania zleconego 
przez nasze stowarzyszenie nieza-
leżnej fi rmie badawczej, nie tylko 
my widzimy w tym szansę na nowy 
start dla poznańskiego żużla. Tego 
samego zdania jest aż 91% prze-
badanych poznaniaków – według 
nich starty Betard Sparty Wrocław 
przysłużą się rozwojowi tego sportu 
w Poznaniu. 

Jeszcze przed startem marco-
wych treningów przedstawiciele 
klubu przyjechali do Poznania, aby 
zobaczyć i poznać także pozaspor-
towe oblicze miasta. Zawodnicy 
Betard Sparty Wrocław wspólnie ze 
sztabem szkoleniowym rozpoczęli 
dzień na Golęcinie, gdzie mogli na 
żywo zobaczyć wyremontowany sta-
dion, który pomieści prawie 10.000 
kibiców. 

– Mecz żużlowy to walka o każ-
dy punkt, dlatego warunki tech-
niczne obiektu są bardzo ważne. 
Natomiast dla kibiców to przede 
wszystkim wspaniałe widowisko 
z charakterystycznym wyciem sil-
nika i zapachem metanolu – mówi 
Maciej Janowski, lider WTS Sparty. 

–  Żużel to rywalizacja fair play, 
adrenalina na torze i niepowtarzal-
na, rodzinna atmosfera na trybu-
nach. Już od marca zapraszamy po-
znaniaków do kibicowania najpierw 
podczas sparingów, a od kwietnia 
podczas meczów żużlowych o dru-
żynowe mistrzostwo Polski na Go-
lęcinie. O szczegółach niebawem 
będziemy informować – dodaje Ka-
tarzyna Politowska, dyrektor mar-
ketingu WTS.

Odwiedziny Poznania były tak-
że okazją do sprawdzenia formy 
zawodników i skorzystania z go-
ścinności lokalnego fitness klubu 
Nautilus mieszczącego się w bu-

dynku POSiR. Drużynę powitał 
Łukasz Miadziołko, zastępca dy-
rektora POSiR oraz przedstawi-
ciele klubu fitness. Pod czujnym 
okiem trenera Mariusza Cieśliń-
skiego i mediów odbył się trening 
zawodników. 

– Poznań to miasto o długiej 
tradycji żużlowej. Cieszymy się, 
że nasze mecze będą odbywały się 
właśnie tutaj. Liczymy na wspar-

cie kibiców. Teraz skupimy się na 
treningach i przygotowaniu fi zycz-
nym. Za kilkanaście dni zawodnicy 
rozpoczną treningi na torze – mówi 
Piotr Baron, manager drużyny.

Będąc w Poznaniu trzeba zoba-
czyć miejsca, które są wizytówką 
miasta. W programie dnia znalazły 
się także nowoczesna Brama Po-
znania, Stary Rynek i modny Stary 
Browar. Po zwiedzaniu zawodnicy 
mieli okazję spróbować poznańskiej 
kuchni w restauracji Le Targ.

Wrocławianie odwiedzili rów-
nież wychowanków mieszczącego 
się na Wildzie Domu Dziecka nr 
2. Podopieczni placówki zadawali 
mnóstwo pytań na temat czarnego 
sportu, na które osobiście odpo-
wiadali zawodnicy wrocławskiego 
klubu i przedstawiciele PSŻ. Jak 
zapewniają przedstawiciele klubu 
– wizyty w poznańskich szkołach 
i placówkach wychowawczych będą 
odbywały się cyklicznie.

Jest to pierwsza z zapowiada-
nych w Poznaniu ofi cjalnych wizyt 
zawodników wrocławskiego klubu. 
Kolejne spotkania będą dedykowa-
ne kibicom. Planowana jest także 
ofi cjalna prezentacja drużyny. Red

Najlepsza liga globu na Golęcinie
Poznań zachwycił żużlowców Betard Sparta Wrocław
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Poznań to miasto 
o długiej tradycji 
żużlowej
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