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Karol Linetty w reprezentacjiKarol Linetty w reprezentacji STR. 14

FO
T.

 M
A

R
C

IN
 Ś

W
IA

C
K

I

„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!

Koncert „Mazowsza” Koncert „Mazowsza” 
12 kwietnia w Tarnowie Podgórnym z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski wystąpi Państwowy 12 kwietnia w Tarnowie Podgórnym z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski wystąpi Państwowy 
Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Mamy dla Was zaproszenie.Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Mamy dla Was zaproszenie. STR. 12STR. 12
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Ten remont trwa dłużej niż II wojna światowa

Kalendarium

21 marca
PONIEDZIAŁEK
• Dziecięcy Zespół Pieśni i Tań-
ca Ludowego „Modraki” wystą-
pi na tradycyjnym Wiosennym 
Koncercie Galowym. Tym razem 
będzie on szczególnie uroczysty. 
To właśnie podczas tego wy-
stępu zespół z GOK „SEZAM” 
w Tarnowie Podgórnym obcho-
dzić będzie 15-lecie działalności. 
Początek o godz. 17 w Centrum 
Kultury Przeźmierowo. 

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”.

11 kwietnia
PONIEDZIAŁEK
• Soliści Teatru Narodowego 
Operetki Kijowskiej wystąpią 
w Poznaniu! Dla naszych Czy-
telników mamy dwa podwójne 
zaproszenia. Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl .

15 kwietnia 
PIĄTEK
• O godz. 19 w poznańskim 
Kino Apollo Teatr (ul. Ratajcza-
ka 18) wystąpi Edyta Geppert 
w recitalu z udziałem Piotra 
Matuszczyka (fortepian) i Je-
rzego Szareckiego (trąbka), wg 
scenariusza i w reżyserii Piotra 
Loretza. Dla naszych Czytel-
ników mamy dwa podwójne 
zaproszenia. Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl .
 
29 kwietnia 
PIĄTEK
• W poznańskiej Sali Ziemi 
wystąpi Krzysztof Kraw-
czyk. Bilety do zdobycia 
na www.naszglospoznanski.pl .

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Remont Kaponiery trwa sześć 
lat i – jak mówił przed wyborami 
Jacek Jaśkowiak – „dłużej niż 
II wojna światowa”. Inwestycja 
zdążyła zasłynąć jako najbardziej 
spektakularna klęska drogowców 
i poprzednich władz miasta. 

W grudniu, w tym miejscu 
napisałem: „Obawiam się, że 
w 2016 roku o Kaponierze wciąż 
będzie głośno”. I miałem rację. 
Najwyższa Izba Kontroli właśnie 
poinformowała, że złoży zawia-
domienie do prokuratury, a także 

rzecznika dyscypliny finansów 
w sprawie sporych zaniedbań 
miasta, w tym Zarządu Dróg 
Miejskich podczas realizacji 
przebudowy Kaponiery. Uwa-
żam, że słusznie, bo niego-
spodarnie wydawano miejskie 
pieniądze i narażono poznania-
ków na przeciągające się duże 
utrudnienia komunikacyjne. 

Całe zmodernizowane rondo 
z przystankami tramwajowymi 
także w dolnej części – przy 
nowej trasie PST – z rucho-

mymi schodami i windami dla 
pasażerów przekazane ma być 
prawdopodobnie w sierpniu. 
„Prawdopodobnie”, bo już kilka 
razy były przesuwane terminy 
otwarcia tego komunikacyjnego 
węzła i tak naprawdę nikt nie 
wie, kiedy ono nastąpi. 

Remont Kaponiery budzi 
w Poznaniu tak wielkie emocje, 
że jedna z firm bukmacherskich 
postanowiła przyjmować zakłady 
na to, kiedy… prace się zakoń-
czą. 

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

Kaponiera sym-
bolem niegospo-
darności

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

Teraz ogłoszenie lub reklamę w „Naszym Głosie Poznańskim” można 
zamówić także w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 62A (sklep 
Dobre Okna), tel. 61 8164 376, 602 150 364. 
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Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

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

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

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

11 IV
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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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, 
w Buku: • ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, 
ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376, 602 150 364.

W W W . N A S Z G L O S P O Z N A N S K I . P L

Nasz Głos Poznański jest nowoczesną 
gazetą miejsko-gminną 

Dystrybuowany jest 
w 300 stałych punktach
(Poznań i 19 okolicznych gmin)

m.in. markety (m.in. „Piotr i Paweł”, Stary 
Browar, Galeria Malta, CH Plaza), urzędy, 
sklepy ogólnospożywcze i inne, banki, obiekty 
rekreacji – centra tenisowe, pływalnie, 
siłownie, SPA – hotele, restauracje, salony 
samochodowe, hurtownie, a także 
bezpośrednio (na ulicy z ręki).  

NAKŁAD: 20 000 EGZ.

SZUKAJ NAS W MARKETACH 

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

Nasz Głos Poznański to największy
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DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO
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KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

REKLAMA

Z ustaleń NIK wynika, że ta inwe-
stycja w centrum Poznania opóź-
niona jest o ponad dwa lata, ponad-
to remont tego komunikacyjnego 
węzła przekroczył ponad dwa razy 
planowane koszty realizacji. 

To są wymierne straty. Jednak nie 
do policzenia są społeczne koszty: 
ponad czteroletnie utrudnienia ko-
munikacyjne w samym sercu Pozna-
nia: trasy zastępcze dla tramwajów 
i autobusów, objazdy dla samocho-
dów – stracony czas oczekiwania 
w ulicznych korkach i zatem znacz-
nie większe koszty przejazdów.

Przebudowa Kaponiery rozpo-
częła się tuż po zakończeniu pił-
karskich mistrzostw Europy Euro 
2012, podczas których Poznań 
również był gospodarzem tej presti-
żowej imprezy sportowej i komer-
cyjnej jednocześnie. Nowa Kapo-
niera w pierwszych planach miała 
być zbudowana właśnie do Euro – 
w czerwcu 2012 roku. Nie udało się. 
Przebudowano w sąsiedztwie jedy-
nie odcinek ulicy Roosevelta – od ul. 
Bukowskiej do mostu Dworcowego. 
Realizacja tej inwestycji trwała dwa 
lata, zatem już od 2010 roku zaczął 
się komunikacyjny paraliż w tym re-
jonie miasta.

Przebudowa Kaponiery stała się 
jego kontynuacją. Tak więc komuni-
kacyjne utrudnienia trwają tam już 
prawie sześć lat! Czas ten wydłużył 
się, bo w trakcie rozbiórki Kaponiery 
okazało się, że w fatalnym stanie jest 
także konstrukcja wiaduktu nad to-
rami kolejowymi – mostu Uniwersy-
teckiego. Jak wynika z raportu NIK, 
urzędnicy (z Zarządu Dróg Miej-
skich) – odpowiedzialni za realizację 
tej inwestycji – wiedzieli o tym kilka 
lat wcześniej, w jakim stanie jest wia-
dukt, jednak w pierwotnym planie 
przebudowy Kaponiery, nie uwzględ-
nili remontu tej sąsiedniej przeprawy 
komunikacyjnej.

Przebudowa Kaponiery miała po-
czątkowo kosztować 150 milionów 
złotych; po uwzględnieniu także 
remontu, a właściwie budowy od 
podstaw wiaduktu, koszt całej tej 
komunikacyjnej inwestycji wzrósł 
do… 359 milionów złotych! Przed-
stawiciele NIK dopatrzyli się wielu 
nieprawidłowości podczas przebu-
dowy Kaponiery; m.in. urzędnicy 
zlecali dodatkowe prace, które nie 
były związane z zamówieniami pu-
blicznymi. ZDM nierzetelnie prze-
prowadził przetarg na opracowanie 
dokumentacji projektowej. W doku-
mentach panował bałagan, ponadto 
nie było skutecznego nadzoru nad 
inwestycją ze strony miasta, w tym 
także powołanej do realizacji przed-
sięwzięć komunikacyjnych – spółki 
Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Tak źle przeprowadzana latami 
przebudowa Kaponiery – „spadek” 
po poprzedniej ekipie władz Pozna-
nia – jest sporym „orzechem” do 
zgryzienia dla obecnie rządzących 
miastem. Nic dziwnego, że prezy-
dent miasta Jacek Jaśkowiak już 

podczas kampanii wyborczej kry-
tycznie wypowiadał się o realizacji 
tej inwestycji. 

– Raport ten pokazuje błędy 
popełnianie na różnych etapach 
realizacji tej inwestycji, w szcze-
gólności w zakresie projektowania. 
Najbardziej bulwersujące jest to, 
że – znając dane już na etapie pro-
jektowania przebudowy Kaponiery 
– nie zaprojektowano jednocześnie 
przebudowy mostu Uniwersytec-
kiego – podkreśla prezydent miasta 
Jacek Jaśkowiak i dodaje, że: – Ra-
port NIK jednoznacznie potwierdza 
zasadność podjętych przeze mnie 
i prezydenta Macieja Wudarskie-
go decyzji kadrowych – zarówno 
w spółce PIM, jak i w ZDM. W cią-
gu miesiąca opublikujemy audyt ko-
lejnych inwestycji, czyli remontu 
estakady katowickiej oraz systemu 
ITS, przygotowany przez KPMG.

Poznaniacy zakładają się teraz, 
czy szybciej zakończona zostanie 
w sąsiedztwie Kaponiery budowa 
wieżowca „Bałtyk” czy też jednak 
w tym roku ten komunikacyjny wę-
zeł Poznania będzie w pełni oddany 
do użytku – kierowcom, pasaże-
rom, pieszym i rowerzystom. We-
dług ostatnich planów Kaponiera 
przekazana ma być teraz na koniec 
sierpnia 2016 roku – już po zakoń-
czeniu kolejnego piłkarskiego Euro 
– we Francji. 

Tymczasem na Kaponierze pro-
wadzone są prace przy budowie 
podziemnej stacji Poznańskiego 
Szybkiego Tramwaju. Ma być ona 
przekazana do użytku w maju lub 
czerwcu. Nie wiadomo jednak czy 
pasażerowie PST korzystać będą 
z tego miejsca przesiadkowego, 
ponieważ prowadzone jeszcze 
będą prace budowlane na samym 
rondzie. Wciąż jeszcze nie kursują 
tramwaje na linii Zwierzyniecka 
– Święty Marcin. Sukcesem było 
przywrócenie w grudniu ubiegłego 
roku kursowania tramwajów przez 
most Uniwersytecki.

Prokurator na Kaponierze
Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że złoży zawiadomienie do prokuratury, a także rzecznika 
dyscypliny fi nansów w sprawie sporych zaniedbań miasta podczas realizacji przebudowy Kaponiery

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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15 marca w Urzędzie Gminy Czer-
wonak spotkali się członkowie sto-
warzyszenia Metropolia Poznań. 
Należy do niego 22 gmin położo-
nych wokół stolicy Wielkopolski, 
które jednocząc się w ramach Me-
tropolii Poznań stały się równo-
prawnym partnerem do rozmów 
z dużym i silnym miastem, jakim 
jest Poznań. 

Na spotkaniu przedstawiciele 
lokalnych władz – starosta poznań-
ski, burmistrzowie oraz wójtowie 
zgodnie podpisali apel skierowa-
ny do prezydenta Poznania Jacka 
Jaśkowiaka. Zawarte są oczekiwa-
nia co do wykonania modernizacji 
drogi wojewódzkiej nr 196 zgodnie 
z pierwotnymi założeniami, które 

były prezentowane opinii publicznej 
w latach 2009–2015. W dostępnym 
wówczas projekcie miała powstać 
dwukierunkowa jezdnia z czterema 
pasami oraz dwa ronda na skrzyżo-
waniach przy ul. Gdyńska–Piasko-
wa oraz ul. Gdyńska–Poznańska.

Obecnie ze strony władz miasta 
Poznania płynie komunikat o za-
miarze zmniejszenia zakresu mo-
dernizacji ul. Gdyńskiej do jedno-
pasmowej jezdni i skrzyżowaniach 
z sygnalizacją świetlną. Takie ogra-
niczenie zakresu prac jest nie do za-
akceptowania przez władze gminy 
Czerwonak. 

Przedstawione przez Przed-
siębiorstwo Inwestycji Miejskich 
i Urząd Miasta Poznania nowe 

plany modernizacji drogi budzą 
liczne obawy i silne emocje wśród 
mieszkańców. Przypomnijmy, że 
od początku nigdy nie było zgody 
mieszkańców na budowę spalarni 
w tak bliskim sąsiedztwie gminy 
Czerwonak, a w szczególności przy 
prawie 12-tysięcznej miejscowości 
Koziegłowy.

Gmina Czerwonak, działając 
wspólnie z pozostałymi gminami 
stowarzyszenia Metropolia Poznań, 
apeluje do prezydenta Poznania 
o podjęcie wszelkich starań, aby mo-
dernizacja drogi nr 196 nie odbyła się 
kosztem mieszkańców, rozwoju in-
westycyjnego okolicznych gmin oraz 
ruchu transportowego na tym waż-
nym węźle komunikacyjnym. Red

Poparcie dla Czerwonaka
Przedstawiciele lokalnych władz – starosta poznański, burmistrzowie oraz wójtowie podpisali apel skierowany do 
prezydenta Poznania w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 196 zgodnie z pierwotnymi założeniami

22 miliony złotych na remonty tras tramwajowych
Wymianą zwrotnic na skrzyżowaniu 
ulicy Podgórnej z placem Wiosny Lu-
dów oraz budową nowych torów w uli-
cy Towarowej rozpoczęły się na dużą 
skalę tegoroczne remonty na trasach 
tramwajowych. 

Pasażerów, przyzwyczajonych – 
zwłaszcza w ostatnich kilku latach 
– do ciągłych zmian w kursowaniu 
tramwajów (ze względu na moder-
nizację poznańskiej infrastruktury 
tramwajowej i drogowej), czekają 
w tym roku kolejne utrudnienia.

Ponad dwa tygodnie – do 17 mar-
ca, z powodu wspomnianej wymiany 
zwrotnic, kłopoty z dojazdem mieli 
poznaniacy korzystający z linii tram-
wajowych jadących ul. Podgórną 
i przez most Św. Rocha, a także ulicą 
Strzelecką. Tramwaje zmienione mia-
ły trasy, utworzone na czas remontu 
były nowe linie. Nic więc dziwnego, 
że poznaniakom trudno było – i na-
dal jest – połapać się w przebiegu tras 
tramwajów. 

Innym przykładem jest „przekłada-
niec” w przebiegu linii 12 i 14, które 
teraz kursują górnym odcinkiem ul. 

Roosevelta, choć przypisana jest im 
nowa trasa PST (od ul. Poznańskiej do 
Dworca Zachodniego. Te ciągłe zmia-
ny wynikają z okresowych wyłączeń 
nowej trasy „Pestki”, z powodu prze-
ciągającego się remontu Kaponiery. 

To jednak nie koniec komunikacyj-
nych komplikacji. Zarząd Transportu 
Miejskiego wraz z Miejskim Przed-
siębiorstwem Komunikacyjnym za-
powiedzieli w tym roku duży remont 
torowisk tramwajowych. Prace te są 
konieczne, by stare, zużyte szyny na 
wyeksploatowanych odcinkach za-
stąpić nowymi, by poprawić przejazd 
tramwajom, zapewnić jakość usług 
i zachować bezpieczeństwo. 

– Na fi nansowanie prac remonto-
wo-modernizacyjnych torów i trakcji 
tramwajowej w 2016 roku przezna-
czona została rekordowa kwota 22 
mln zł. Dwa lata temu było to około 
3 mln zł, natomiast w roku ubiegłym 
18,9 mln zł. Liczby te pokazują nowe 
podejście władz miasta do infrastruk-
tury tramwajowej – poinformował 
Bartosz Trzebiatowski, rzecznik pra-
sowy ZTM w Poznaniu.

Po przywróceniu do ruchu tram-
wajów w ul. Podgórnej ekipy remon-
towe (torowo-sieciowe) pracują przy 
wymianie torów na ulicy Towarowej. 
Tą zastępczą trasą tramwaje będą 
jeździły w maju, gdy prowadzony 
będzie remont rozjazdów na moście 
Dworcowym. Torowcy MPK przenio-
są się też na wyłączony z ruchu tram-
wajów odcinek torów w ul. Dąbrow-
skiego (od ul. Kościelnej do Rynku 
Jeżyckiego). Prace potrwają tam do 
kwietnia; wcześniej prowadzone były 
w okolicach ul. Polnej oraz na samej 
pętli tramwajowej na Ogrodach. Na 
komplikacje w ruchu w okolicy ul. Ko-
ścielnej narażeni będą i pasażerowie 
autobusów, i kierowcy aut. 

Z kolei od kwietnia aż do czerw-
ca komunikacyjne utrudnienia będą 
mieli mieszkańcy osiedli: Sołacza, 
Winiar i Bonina, a także położonych 
wzdłuż trasy piątkowskiej – w stronę 
ul. Lechickiej. Od Bonina do ul. Soli-
darności będzie przebudowywana tra-
sa tramwajowa (wymienione zostaną 
tory, sieć trakcyjna) oraz zmoderni-
zowane będą przystanki. Tramwaje 

przez kilkanaście tygodni zastąpią 
autobusy oznaczone literą „T”.

W maju wyłączenia w komunikacji 
tramwajowej będą w okolicach mostu 
Dworcowego (wymiana zwrotnic) 
oraz także w czerwcu i w lipcu na tra-
sie Kórnickiej do osiedla Lecha i ron-
da Żegrze, gdzie wymieniane będą 
odcinki torów.

Przed wakacjami ekipy remontowe 
naprawią też przejazd przez tory w ul. 
Grunwaldzkiej – w pobliżu Ostroroga 
oraz w czerwcu i lipcu zwrotnice na 
skrzyżowaniach ulicy Hetmańskiej 
z Głogowska i ul. 28 czerwca 1956 r. 
Takie same prace kontynuowane będą 
na rondzie Starołęka, gdzie potrwają 
niemal przez cały okres wakacji.

Latem (od drugiej połowy lipca 
i w sierpniu) na utrudnienia komu-
nikacyjne muszą się też przygotować 
mieszkańcy Piątkowa. Z ruchu tram-
wajów wyłączony będzie odcinek PST 
(od stacji Słowiańska w stronę mostu 
Teatralnego. Podobnie – jak to było 
latem ubiegłego roku, gdy wymienia-
na była sieć napowietrzna na PST (od 
ul. Słowiańskiej do pętli przy os. Jana 

III Sobieskiego) – tramwaje zastąpią 
autobusy.

W wakacje naprawiane będą także 
zwrotnice w pobliżu zajezdni Gło-
gowska oraz tory w centrum miasta 
– na ul. Gwarnej, skrzyżowaniach 
ulic Fredry z al. Niepodległości i ul. 
Kościuszki (w lipcu) oraz ul. Święty 
Marcin z ul. Ratajczaka (w sierpniu). 

Ostatnim, tegorocznym, dużym 
remontem – we wrześniu i paździer-
niku – będzie wymiana zwrotnic na 
ulicy Królowej Jadwigi przy skrzyżo-
waniach z ul. Półwiejską i Strzelecką, 
a także modernizacja torów od tej 
ostatniej ze wspomnianych ulic przez 
most Królowej Jadwigi do ulicy Sera-
fi tek.

Te wszystkie przedsięwzięcia spo-
wodują zmiany w trasach tramwajów. 
Niektóre z nich kursować będą objaz-
dami, przejazd innych zostanie skró-
cony lub zawieszony i zastąpiony au-
tobusami. Pasażerom radzimy więc 
pilnie zaglądać do rozkładów jazdy. 
Czasy, gdy nawet latami niewiele się 
remontowało, minęły. 
Andrzej Świątek

15 marca w Urzędzie Gminy Czerwonak spotkali się członkowie stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań. 
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• Czy prezydent Poznania powi-
nien dotrzymać słowa danego 
przez swoich poprzedników? 
Wypowiedz się na 
www.naszglospoznanski.pl .

Sonda
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WYDARZENIA

Licznie zjechali na nią rolnicy, 
przede wszystkim z gmin Dopiewo, 
Buk i Stęszew, bo do nich adresowa-
ne było wydarzenie, ale nie zabrakło 
też gości z innych gmin powiatu 
i z Poznania. Jej organizatorem była 
gmina Dopiewo.

– Cieszy mnie, że w wydarzeniu 
wzięło udział ponad 120 osób. Wi-
dać, że wśród rolników jest zapo-
trzebowanie na tego typu inicjatywy 
– podsumował konferencję Adrian 
Napierała, wójt gminy Dopiewo. – 
Postanowiliśmy połączyć praktykę 
z nowinkami. Było coś o nowoczesnej 
technologii i uprawie, coś o wsparciu 
fi nansowym dla rolnictwa. Przedsta-
wiciele agencji i ośrodka doradztwa 
mówili o nowej perspektywie fi nan-
sowej UE – PROW na lata 2014 
–2020 i możliwościach pozyskania 
ziemi od państwa. Podkreśliliśmy też 
obecnością przedstawicieli Lokalnej 
Grupy Działania „Źródło” – dobrą 
współpracę z sąsiednimi gminami 
– Buk i Stęszew. „Źródło” stwarza 
naszym mieszkańcom szersze możli-
wości wsparcia realizacji interesują-
cych pomysłów – dodał.

Wydarzenie rozpoczęło się poka-
zem sprzętu rolniczego na jednym 
z konarzewskich pól, należącym 
do gminy Dopiewo. Trzy ciągniki 
zapewnione przez Agromarket Ja-
ryszki – partnera wydarzenia, wraz 
ze sprzętem rolniczym, pozostawały 
do dyspozycji rolników przez prawie 
dwie godziny. Później, już na konfe-
rencji, Jan Skrzypczak z tej fi rmy 
wyliczył nowinki techniczne w agro-
biznesie.

Źródła fi nansowania innowa-
cyjności w rolnictwie w oparciu 
o PROW omówił Marek Piślewski 
z Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Modernizacji 
gospodarstw rolnych i wnioskowa-
niem obszarowym, również w opar-
ciu o PROW i nową perspektywę 
fi nansową, zajął się Jarosław Cieśla 
z Wielkopolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego. Ośrodek przedsta-
wił też drugi temat: Optymalizację 

nawożenia zbóż, który przybliżył 
Piotr Kujawa. Wystąpienie Konrada 
Czempińskiego z Agencji Nierucho-
mości Rolnych dotyczyło aktual-
nych form rozdysponowania ziemi. 
Z kolei Paweł Szafran i Maciej Woj-
ciechowski – przedstawiciele dru-
giego partnera organizacyjnego 
gminy Dopiewo – banku BZ WBK – 
przedstawili produkty fi nansowe dla 
agrobiznesu. W jaki sposób czerpać 
ze „Źródła” fundusze unijne opo-
wiedziała Marta Kubiak.

Wystąpienia konferencyjne prze-
platane były z „Konkursem dla No-
woczesnych Gospodarzy”, w któ-
rym można było wygrać: taczkę, 
widły, beczkę farby antykorozyjnej, 
nożyce ogrodowe, grabie i szypę. 
Zabawy nie brakował. Każda z na-
gród znalazła gospodarza. Wystar-
czyło wykazać się odwagą i wiedzą. 
Jednego i drugiego naszym rolni-
kom nie brakuje.

Zjechali nowocześni rolnicy
„Nowoczesny Rolnik” to konferencja, która 14 marca odbyła się w Centrum 
Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Konarzewie
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Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Pokaz sprzętu rolniczego odbył się na jednym z konarzewskich pól.

Konferencję otworzył wójt Dopiewa Adrian Napierała.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 120 osób. 

Mieszkańcy 
zdecydują
Fragment Dąbrowskiego jako dep-
tak, albo jako ulica z priorytetem dla 
transportu publicznego – a może po 
prostu taka jak teraz, tyle że z wyre-
montowaną nawierzchnią? Trwają 
przygotowania do przebudowy uli-
cy, a wszyscy chętni na stronie Za-
rządu Transportu Miejskiego mogą 
opiniować projekt.

Ulicę Dąbrowskiego na potrzeby 
remontu podzielono na dwie części. 
Pierwszy to odcinek od Roosevelta 
do rynku Jeżyckiego, drugi – od ryn-
ku do Przybyszewskiego. Remont 
pierwszego odcinka budził najwięk-
sze emocje poznaniaków, dlatego 
zadecydowano, że zostaną w tej 
sprawie przeprowadzone konsulta-
cje społeczne. Mieszkańcy wybiorą, 
w której części ulicy chcieliby mieć 
deptak, a w której inne rozwiązania. 

Drugi odcinek ulicy, od rynku 
Jeżyckiego do Przybyszewskiego, 
budził znacznie mniej emocji. Za-
prezentowany dziś projekt dotyczy 
tej części ulicy i to właśnie jego zało-
żenia mogą opiniować mieszkańcy.

– Chcieliśmy zastosować prio-
rytet dla komunikacji publicznej, 
zbudować drogę rowerową – mówi 
Maciej Wudarski, zastępca prezy-
denta Poznania. – Ale przestrzeni 
do dyspozycji jest tam bardzo mało. 
Ostatecznie stwierdziliśmy, że trze-
ba zrezygnować z drogi rowerowej 
na rzecz priorytetu dla komunikacji 
publicznej. Będzie tam natomiast 
siedmiometrowe wydzielone toro-
wisko, które posłuży także autobu-
som miejskim i jako droga dla po-
jazdów uprzywilejowanych.

Samochody będą tu mogły jeź-
dzić najwyżej 30 km na godzinę, 
zgodnie z zasadami Strefy 30. 

Konsultacje potrwają do 10 
kwietnia. Źródło: poznan.pl

REKLAMA
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Z   okazji „Dnia Sołtysa” 11 marca 
odbyło się  w Urzędzie Gminy Do-
piewo uroczyste spotkanie. Życze-
nia oprócz wójta złożyli sołtysom 
z gminy Dopiewo, przewodniczący 
Rady Gminy Leszek Nowaczyk i za-
stępca wójta – Paweł Przepióra. Był 
tort z mapą gminy Dopiewo podzie-
loną na 11 sołectw.

Sołtys, stoi na czele sołectwa 
– jednostki pomocniczej gminy – 
i jest przedstawicielem społeczności 
wiejskiej. Znajduje się na pierwszej 
linii kontaktu z  mieszkańcami, jest 
wykonawcą, ale często doradcą 

i „psychologiem”. W Polsce jest 
około 40,5 tys. sołectw, a co za tym 
idzie – tyle samo sołtysów. Oprócz 
sołtysa organami sołectwa są rada 
sołecka i zebranie wiejskie miesz-
kańców. Wszystkim sołtysom ży-
czymy jak najmniej trosk i dobrego 
zarządzania!

Dni Sołtysa 
w gminie Dopiewo
Dzień Sołtysa to wyjątkowe święto, zwłaszcza w gminie 
wiejskiej, a taką – mimo urbanizacji, dynamiki rozwoju 
i „podpoznańskości” – nadal jest Dopiewo. Jednym z jej 
atutów są sołtysi, których gmina ma 11
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

Folia bąbelkowa 50cm/100 – 22zł
Tektura falista 100cm/100 – 59,50zł

Kartony klapowe pocztowe, inPost od 0,52zł
Kartony przeprowadzkowe od 2,30zł

CENY BRUTTO
Zapraszam Poznań -Junikowo, Ścinawska 26

od 10 do 15 tel. 603 775 685

Studnie 
Wiercenie studni głębinowych do 200 m

Pompy ciepła
Konkurencyjne ceny! 
Gwarancja jakości!
Tel: 798-970-240
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Świadczenie wychowawcze w ra-
mach Programu „Rodzina 500+” 
w gminie Komorniki będzie reali-
zowane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Z uwagi na trudną sy-
tuację lokalową ośrodka oraz dla 
wygody świadczeniobiorców, cen-
trum świadczeń: wychowawczego, 
rodzinnych i z funduszu alimenta-
cyjnego zostanie przeniesione do 
budynku urzędu gminy. 

– Postanowiliśmy przeorganizo-
wać pracę na parterze urzędu w ten 
sposób, by umieścić tam pracow-
ników OPS-u realizujących usługi 
wszystkich świadczeń – mówi Jan 
Broda, wójt Komornik.

Wnioski będą przyjmowane także 
przez biuro podawcze urzędu w go-
dzinach jego pracy.

W gminie Komorniki na pobyt 
stały zameldowanych jest 6.798 
dzieci w wieku 0–18 lat. 

– Szacujemy, że świadczeniem 
wychowawczym będzie objętych 
ponad 4.700 z nich – mówi wójt. 

Łączna liczba rodzin (czyli spo-
dziewanych wniosków, które wpły-
ną do urzędu) to ok. 2500. Najwię-
cej z nich zamieszkuje Plewiska 
i Komorniki. Dlatego w tych miej-
scowościach zorganizowane będą 
punkty, w których wniosek będzie 
można złożyć również w soboty. 

– Dla mieszkańców, którzy nie 
zdążą przyjechać do urzędu w ty-
godniu, wyznaczymy w Piewiskach 
i Komornikach dyżury w soboty. 
Mamy nadzieję, że w ten sposób uda 
się ułatwić ludziom proces ubiegania 

się o świadczenie oraz rozładować 
kolejki w urzędzie – zaznacza wójt.

I tak punkt przyjmowania wnio-
sków w Plewiskach znajdować się 
będzie w Domu Kultury „Remiza”, 
przy ul. Grunwaldzkiej 585 (wej-
ście od ul. Stawnej) w godz. 8–13, 
w następujące soboty kwietnia: 2, 9 
i 16. Punkt w Komornikach (Urząd 
Gminy, ul. Stawna 1 w godz. 8–13) 
2 i 9 kwietnia. 

Wnioski o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego moż-
na będzie składać od 1 kwietnia.

Rodzina 500+ w Komornikach

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

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

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania.

Tort z mapą gminy Dopiewo 
podzieloną na 11 sołectw. 

REKLAMA 
 691-895-296

REKLAMA
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P O Z N A J  N A S Z E  P A S J E

DOMY JEDNORODZINNE — MIESZKANIA Z OGRODEM — BIEGANIE

tel. 61 652 23 35 | sprzedaz@novum-plus.pl | www.rozalinska13.pl | www.osiedle-rozalin.pl

REKLAMA

Najważniejsze wydarzenia zaplano-
wano od 9 do 17 kwietnia. Program 
otworzy sesja popularno-naukowa na 
temat początków państwa polskiego, 
która odbędzie się 9 kwietnia w Tar-
nowie Podgórnym. Wykład wygłosi 
prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz. 
Nastąpi również otwarcie wystawy 
pokonkursowej prac wykonanych 
przez uczniów gminnych szkół. Przez 
cały tydzień w szkołach odbędą się 
lekcje żywej historii, przygotowane 
przez Towarzystwo Żywej Archeolo-
gii. To cykl całodniowych warsztatów 
dawnych rzemiosł i codziennego ży-
cia naszych przodków, garncarstwa, 
fi lcowania i kulinarnych. 

Kulminacja obchodów nastąpi 
w niedzielę, 17 kwietnia. O 12.00 
w kościele w Tarnowie Podgórnym 
odprawiona zostanie msza w intencji 
ojczyzny, którą muzycznie uświetni 
Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego. 
Potem uczestnicy prowadzeni przez 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą Gminy 
Tarnowo Podgórne przejdą do Parku 
700-lecia, gdzie już dzień wcześniej 
rozpocznie się dwudniowy Festiwal 
Historyczny „Wioska Żywej Arche-

ologii”. Będą pokazy średniowiecz-
nych technik kulinarnych (m.in. 
pieczenia chleba, dawnych technik 
konserwowania żywności), pokazy 
fi lcowania, wyrobu kolczug, tarcz 
drewnianych, farbowania tkanin 
środkami roślinnymi, kowalstwa, 
a wszystko okraszone gawędami 
o najdalszej historii Wielkopolski 
oraz dziejów Słowian. 

W ramach obchodów przewidzia-
no także koncerty: Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
Mazowsze (12 kwietnia w Tarnowie 
Podgórnym) i Zespołu Tańca Ludo-
wego „Poligrodzianie” (15 kwietnia 
w Przeźmierowie). Warto już dziś 
zaplanować udział w tych wydarze-
niach. ARz 

Tydzień atrakcji jubileuszowych
Tarnowo Podgórne przygotowuje się do gminnych obchodów 1050 rocznicy chrztu 
Polski. Kulminacja nastąpi 17 kwietnia

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

Będą średniowiecz-
ne prezentacje oraz 
koncerty

Otwarte 
wykłady

Posprzątaj 
jezioro

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tar-
nowie Podgórnym zaprasza na bez-
płatne, otwarte wykłady. Odbywają 
się one dwa razy w miesiącu w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Tarno-
wie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 
118. Najbliższe propozycje to: 
•  30 marca: dr Paweł Stachowiak – 

Poznański Czerwiec 1956 r. Wy-
darzenia? Rewolucja? Powstanie? 

•  13 kwietnia: mgr Anna Szulc – 
Gorzkie spojrzenie Bolesława Pru-
sa na Polaków.
Zapraszamy wszystkich zaintere-

sowanych. ARz

Zarząd Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Tarnowie Pod-
górnym zaprasza do wspólnego 
posprzątania brzegów Jeziora Lu-
sowskiego – w niedzielę, 3 kwietnia, 
w Lusowie przy barze „Wodnik”. 

Tarnowskie Koło Wędkarskie 
prowadzi takie akcje od lat. Brzegi 
jeziora sprzątane są systematycznie 
– wiosną i jesienią. Mamy nadzieję, 
że również w ten kwietniowy week-
end będzie wielu uczestników! ARz 
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Festiwal whisky 
2 i 3 kwietnia w poznańskiej Arenie 

odbędzie się pierwsza edycja Poznań Whisky Show 
Od godziny 12 na odwiedzających 
czekać będą liczne atrakcje – roz-
mowy z autorytetami ze świata 
whisky, degustacje, master classes, 
stoiska największych producentów 
złotego trunku oraz propozycje od 
niezależnych bottlerów.

Po raz pierwszy w Poznaniu ko-
neserzy złotego trunku oraz osoby 
dopiero rozpoczynające swoją przy-
godę z whisky będą mogły przez 
dwa dni degustować, poznawać 
i odkrywać fascynujący świat whi-
sky, whiskey i burbonów.

– Whisky Show to prawdziwa grat-
ka dla miłośników whisky. W Arenie 
niezwykłe trunki zaprezentują najpo-
pularniejsi producenci szkockiej whi-
sky, pojawi się także wielu niezależ-
nych bottlerów. Odwiedzający będą 
mogli spróbować również niezwy-
kłych whisky z całego świata. – mówi 
Krzysztof Maruszewski, organizator 
wydarzenia, założyciel fi rmy Stilno-
visti. – Whisky to moja pasja, dlatego 
postanowiłem stworzyć wydarzenie, 
które pozwoli jego uczestnikom za-
głębić się w ten niezwykły świat – do-
daje prezes Maruszewski.

W ramach dodatkowych atrak-
cji uczestnicy festiwalu będą mogli 
wziąć udział w niezwykłym wyda-
rzeniu Vip Entrance. Ekskluzywną 
degustację poprowadzi Charles 
MacLean, niekwestionowany au-
torytet i koneser whisky, autor 
książek o whisky, oraz Sir Colin 
Hampden-White, redaktor prowa-

dzący Whisky Magazyn i redaktor 
naczelny Whisky Quarterly, wielo-
letni współpracownik Timesa, New 
York Timesa oraz Decantera. Dużą 
atrakcją będzie także masterclass 
prowadzony przez autorów bloga 
Whiskymywife.pl.

W ramach dwudniowych biletów 
uczestnicy festiwalu będą mogli 

spróbować różnorodnych dramów 
dostępnych na festiwalowych sto-
iskach. Kupujący otrzymają kieli-
szek degustacyjny oraz opaskę festi-
walową uprawniającą do degustacji. 

Organizatorami festiwalu jest 
fi rma Stilnovisti – zajmująca się in-
westycjami alternatywnymi w becz-
ki whisky oraz sztukę, zarówno dla 
klientów prywatnych, jak i instytu-
cjonalnych, w Polsce i za granicą – 
a także Whisky Magazyn – pierwszy 
w Polsce magazyn poświęcony te-
matyce whisky – oraz Whisky Qu-
arterly – luksusowy brytyjski kwar-
talnik dla miłośników i koneserów 
whisky. Patronat objął „Nasz Głos 
Poznański”.

Więcej szczegółów oraz ceny bile-
tów można znaleźć na stronie: www.
poznanwhiskyshow.com oraz www.
facebook.com/poznanwhiskyshow . 

W Arenie niezwykłe 
trunki zaprezentują 
najpopularniejsi
producenci szkockiej 
whisky

• Dla naszych Czytelników bę-
dziemy mieli zaproszenia. Szcze-
góły na naszglospoznanski.pl .

Mamy bilety

 NASZ PATRONAT
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ZDROWIE / URODA

REKLAMA

EXILIS™ – zabiegi na ciało
EXILIS™ to zabieg na całe ciało doceniany na całym świecie, zwycięzca prestiżowych konkursów, m.in. 
Prix De Beaute Cosmopolitan 2012 
EXILIS™ to przełomowy medyczny 
system do modelowania sylwetki, 
redukcji tkanki tłuszczowej, likwi-
dacji cellulitu i odmładzania twarzy, 
szyi i dekoltu. O zabiegach na twarz 
pisaliśmy w poprzednim numerze 
„Naszego Głosu Poznańskiego” 
(e-wydanie na www.naszglospo-
znanski.pl). Tym razem skupimy się 
więc na zabiegach na resztę ciała.

EXILIS™ jest medycznym syste-
mem bezinwazyjnej redukcji tkanki 
tłuszczowej, będącym konkuren-
cyjną alternatywą dla inwazyjnych 
zabiegów Liposukcji. Oferuje do-
skonałe rezultaty przy zmniejszaniu 
tkanki tłuszczowej, modelowaniu 
sylwetki, poprawie napięcia i sprę-
żystości skóry oraz jej tekstury, 
a także przy redukcji cellulitu i roz-
stępów oraz luźnej skóry. 

Zabieg otrzymał prestiżową nagro-
dę Prix de Beaute COSMOPOLITAN 
2012 jako najlepszy zabieg medycyny 
estetycznej. EXILIS™ jest skuteczną 
technologią redukującą tkankę tłusz-
czową i modelującą sylwetkę. Zabieg 
polega na dotarciu do głęboko zale-
gającej tkanki tłuszczowej. Obszar 

zabiegowy poddawany jest miejsco-
wemu podgrzewaniu komórek do 
temperatury 41–43 stopni Celsjusza. 
Wysoka temperatura powoduje roz-
bicie tłuszczu, a następnie jego uwol-
nienie z komórek. Dodatkowo dzięki 
podwójnej sile działania na skórę sty-
mulowany jest proces odbudowy włó-

kien kolagenowych, dzięki temu staje 
się ona jędrna, sprężysta a niechciana 
tkanka tłuszczowa i cellulit widocznie 
zredukowany. 

Zabieg EXILIS™ łączony jest 
z technologią ICOONE® działającą 
na rozbicie złogów tłuszczowych. 
Za pomocą drenażu oddziałując 

jednocześnie następuje usunięcie 
zbitej i ciężkiej do usunięcia tkanki 
tłuszczowej. Zabieg pobudza rege-
nerację i odbudowę tkanek, w tym 
nasila produkcję kolagenu. Wyko-
rzystywany jest również w terapii 
antycellulitowej, pomaga usprawnić 
metabolizm komórkowy, zmniejsza 

obrzęki i usuwa uboczne produkty 
przemiany materii.  Po zastosowa-
niu kuracji następuje zmniejszenie 
tkanki tłuszczowej, ujędrnienie 
i wygładzenie skóry, zmniejszenie 
cellulitu, zwiększenie elastyczności 
i napięcia skóry.

Pracujemy na najwyższej jakości 
aparatach renomowanych fi rm me-
dycznych światowej klasy!

Dla wszystkich Czytelniczek 
„Naszego Głosu Poznańskiego 
Centrum Urody i Fitnessu przygo-
towało specjalną ofertę z rabatem 
-15% na wszystkie pakiety zabie-
gów EXILIS ™ ciało (oferta ważna 
do 30.04.2016 roku).

Serdecznie zapraszamy na bez-
płatne konsultacje.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

• Centrum Urody i Fitnessu
ul. Wojciechowskiego 29
60-685 Poznań
tel. 61 825 16 46 / 880 46 46 46
www.centrumurodyifi tnessu.eu
www.centrumurodyifi tnessu.pl

Kontakt
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Uroczysta gala konkursu „KRE-
ISEL – ELEWACJA 2015” odbyła 
się 16 marca w hotelu NARVIL 
w Serocku. Do tegorocznej edycji 
zakwalifi kowano prawie 150 nie-
zwykle ciekawych projektów. 

Organizowany przez fi rmę KRE-
ISEL konkurs z roku na rok cieszy 
się coraz większą popularnością. Jego 
ideą jest chęć propagowania interesu-
jących rozwiązań architektonicznych 
oraz wyróżnienie architektów, inwe-
storów i wykonawców za elewacje wy-
konane w technologii KREISEL.

Do trzeciej edycji zgłaszać można 
było realizacje budowlane oddane 
do użytku między 1 stycznia a 31 
grudnia 2015. Nagrody i wyróżnie-
nia przyznawane zostały w sześciu 
kategoriach, tj. nowy budynek do 
1000 m2, nowy budynek powyżej 
1000 m2, budynek po rekonstrukcji 
i adaptacji, budynek z wielkiej płyty 
po rekonstrukcji i adaptacji, budy-
nek po renowacji, budynek z zasto-
sowaniem nowoczesnego projektu 
architektonicznego.

Komisja konkursowa miała bar-
dzo trudne zadanie, gdyż do kon-
kursu wpłynęło szereg interesują-
cych i różnorodnych prac. Spośród 
nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 6 
laureatów. Jury zadecydowało do-
datkowo o przyznaniu 14-tu wyróż-
nień. Do tegorocznej edycji wpłynę-
ły także zagraniczne prace, a wśród 
laureatów znalazła się fi rma z Kali-
ningradu. Nagrody wręczył prezes 
zarządu fi rmy – Szczepan Gawłow-
ski w towarzystwie członków komi-
sji konkursowej oraz przedstawicieli 
fi rmy KREISEL. 

Poniżej prezentujemy listę nagro-
dzonych i wyróżnionych w 6-ciu ka-
tegoriach konkursowych:

1 kategoria — 
Nowy budynek do 1000 m2

• Nagroda Główna – Robert Złoc-
ki, Józef Witek / GRJ DEVELOPER 
Sp. z o.o., osiedle domów jednoro-
dzinnych, Nowy Sącz ; 

• Wyróżnienie I – Bogumiła Wol-
nicka / PPHU SAWA Sp. z o.o., bu-
dynek wielorodzinno-usługowy, ul. 
Królowej Jadwigi 148a, Kraków; 

• Wyróżnienie II – Dariusz Stań-
czyk / DARBUD, dom jednorodzin-
ny, Sadkowice; 

• Wyróżnienie III – Tomasz Mróz 
/ TERMIK, budynek jednorodzinny, 
ul. Herbaciana 30, Szczecin. 

2 kategoria — 
Nowy budynek powyżej 1000 m2

• Nagroda Główna – Andrjej 
Larchenko / TD KUPEC, BALTIK-
SZTERN, Kaliningrad, Rosja; 

• Wyróżnienie I – Czesław Pawło-
sik / PPH BUDIMUS Sp. J., osiedle 
mieszkaniowe WILCZA ESKA ul. 
Królowej Jadwigi, Kutno; 

• Wyróżnienie II – Wojciech 
Szczepkowski / JAZ-BUD Sp. 
z o.o., budynek mieszkalny wielo-
rodzinny „Nowe Bojary”, Białystok; 

• Wyróżnienie III – Kazimierz 
Wiszowaty / AGROMASZ, budy-
nek mieszkalny wielorodzinny ul. 
Cieplińskiego 10; Ostrołęka. 

3 kategoria — Budynek po rekon-
strukcji lub adaptacji
• Nagroda Główna – Lech Sa-

lamaga / Zakład Remontowo Bu-
dowlany Lech Salamaga, budynek 
straży pożarnej ul. Jagiellońska, 
Piotrków Tryb. 

• Wyróżnienie I – Mariusz Rozpa-
ra / MODERNDOM s. c. , Państwo-
wa Straż Pożarna, Łask;

• Wyróżnienie II – Kazimierz 
Mitelsztedt / Przedsiębiorstwo Re-
alizacji Inwestycji Kazimierz Mi-
telsztedt, Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowaczy, Ostrołęka; 

• Wyróżnienie III – Wojciech Bie-
lecki / Firma Budowlana WYGO-
DA, budynek Regionalnej Dyrekcji 
Lasów; Państwowych, Białystok. 

4 kategoria — Budynek z wielkiej 
płyty po rekonstrukcji lub adaptacji
• Nagroda Główna – Roman 

Błaszczyk, Piotr Pawlaczyk / BUD-
REM Sp. J., budynki wielorodzinne 
ul. Konstytucji 3-maja 27, Jarocin;

• Wyróżnienie I – Andrjej Lar-
chenko, TD KUPEC, Stroj Trest, 
Kaliningrad, Rosja; 

• Wyróżnienie II – Jarosław Misz-
czak, MISZBUD, CUL OLIMPIA, 
Poznań; 

• Wyróżnienie III – Dariusz 
Hanusz / FHU ESTETYKA, blok 
mieszkalny ul. Francuska, Bytom. 

5 kategoria — 
Budynek po renowacji (zabytko-
wy):
• Nagroda Główna – Janusz Kieł-

czykowski / EUROBUDOWA Sp. 
z o.o., renowacja Pałacu w Teresi-
nie, Warszawa; 

• Wyróżnienie I – M a g d a l e n a 
Król / BUDREX, Renowacja elewa-
cji budynku mieszkalnego ul. Pia-
stów, Szczecin; 

• Wyróżnienie II – Magdalena 
Król / BUDREX, termomoderni-
zacja i renowacja frontu budynku 
Komendy Policji; ul. Pomorska, 
Szczecin Dąbie. 

6 kategoria — Budynek z zastoso-
waniem nowoczesnego projektu 
architektonicznego: 
• Nagroda Główna – Anna Jacko-

wicz/ Biuro Projektów Rafał Drob-
czyk Sp. z o.o., dom jednorodzinny, 
Gliwice ;

• Wyróżnienie I – Tomasz Mróz / 
TERMIK, dom pasywny ul. Urocza 
19, Szczecin. 

Realizacje oceniało wieloosobo-
we jury w składzie: dr inż. arch. Jo-
anna Chojnacka, inż. arch. Andrzej 
Bielawski, prezes spółki PWB Me-
dia, właściciel miesięcznika Builder 
– Marek Zdziebłowski, 

Red. nacz. miesięcznika Builder – 
Danuta Burzyńska, dr inż. Mariusz 
Gaczek (Politechnika Poznańska), 
mgr inż. Sławomir Fiszermgr inż. 
Bartosz Polaczyk (oboje fi rma Kre-
isel), mgr Krzysztof Baran (fi rma 
Kreisel, przewodniczący komisji).

Patronat prasowy sprawowały 
miesięcznik BUILDER oraz dwuty-
godnik „Nasz Głos Poznański”. Red

KREISEL – Elewacja’2015

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości

przeznaczonych do wydzierżawienia

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

nieruchomościami (tj. Dz.U.2015.1774 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej 

wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 

w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości 

położonych na terenie gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia – działki nr:

• 246/1, obręb Witobel,

• 1665, obręb Stęszew,

• 31/2, obręb Modrze,

• cz. dz. 302, obręb Trzebaw,

• cz. dz. 302, obręb Trzebaw.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 

www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 

8 197 149, pokój nr 15.

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 
 NASZ PATRONAT

PSZOK usytuowany jest w Plewi-
skach przy ul. Kolejowej (za Her-
bapolem, na terenie gospodarstwa 
rolnego) i będzie czynny w nastę-
pujące dni tygodnia: poniedział-
ki, wtorki i czwartki od 15 do 18, 
w środy od 9 do 12 i w soboty od 
10 do 14. 

W PSZOK będą przyjmowane 
następujące odpady z nierucho-
mości zamieszkałych i niezamiesz-

kałych typu: ogródki działkowe 
i domki letniskowe zgodnie z obo-
wiązującym regulaminem: odpa-
dy selektywnie zbierane (papier, 
szkło, tworzywa sztuczne, opako-
wania wielomateriałowe); odpady 
zielone (trawa, liście, drobne gałę-
zie); przeterminowane leki; chemi-
kalia (detergenty, rozpuszczalniki, 
farby, tusze, kleje, środki ochrony 
roślin); zużyte baterie, akumula-

tory; zużyty sprzęt elektroniczny 
i elektryczny; meble i inne odpady 
wielkogabarytowe; odpady bu-
dowlane i rozbiórkowe pochodzą-
ce z prowadzenia drobnych prac 
remontowych nie wymagających 
pozwolenia na budowę ani zgłosze-
nia zamiaru prowadzenia robót do 
starosty (niezanieczyszczone od-
pady betonowe oraz gruz betonowy 
i ceglany); zużyte opony. OK

PSZOK w Plewiskach
ZM „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” 
w Czempiniu uruchamia od 30 marca w gminie Komorniki Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – tzw. PSZOK
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Nagroda za Park w Owińskach
Powiat Poznański oraz Ośrodek Turystyczno-Edukacyjny Dziewicza Baza zostali 
laureatami piątej edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polski Oddział 
w Poznaniu na „Najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce”

Nagrody wręczono 5 lutego w Sali 
Zielonej Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich, podczas ogól-
nopolskiej konferencji „Ustawa 
krajobrazowa – szansa na zmianę?” 
będącej jednocześnie IX Dniami 
Urbanisty.

Dwie równorzędne pierwsze na-
grody przyznał sąd konkursowy pod 
przewodnictwem Elżbiety Janus. 
Powiat Poznański otrzymał ją „za re-
waloryzację kompleksu parku pocy-
sterskiego, w tym stworzenie Parku 
Orientacji Przestrzennej na potrzeby 
uczniów Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach oraz mieszkańców po-
wiatu poznańskiego”.

– Powstaniu tego kompleksu 
przyświecał przede wszystkim cel 
edukacyjny. Tworzyliśmy go z myślą 

o dzieciach niewidomych i słabowi-
dzących uczących się w Owińskach. 
Przy okazji stworzyliśmy jednak coś 
niepowtarzalnego. W momencie, 
gdy zaczęliśmy myśleć o tym projek-

cie, szukaliśmy wzorów, na których 
moglibyśmy się oprzeć. Nie mogli-
śmy ich jednak znaleźć, ponieważ 
ani w Europie, ani na świecie nie re-
alizowano jeszcze podobnego przed-

sięwzięcia. W związku z tym nasi 
fachowcy, naukowcy i pedagodzy 
sami zaprojektowali cały kompleks – 
mówił starosta poznański, Jan Grab-
kowski, odbierając nagrodę.

Park Orientacji Przestrzennej 
w Owińskach służy uczniom Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego do 
nauki samodzielnego poruszania 
się w przestrzeni dostępnej ludziom 
widzącym. Zwany jest też ogro-
dem zmysłów, ponieważ pozwala 
doświadczyć otaczającego świata 
wszystkimi zmysłami. To miejsce 
nauki, zabawy i integracji, bardzo 
atrakcyjne zwłaszcza dla dzieci 
i młodzieży.

Równorzędną nagrodę Towarzy-
stwa Urbanistów Polski, Oddział 
w Poznaniu, otrzymał Ośrodek Tu-
rystyczno-Edukacyjny Dziewicza 

Baza za „stworzenie wyjątkowego 
miejsca w atrakcyjnej formie służą-
cego m.in. edukacji przyrodniczej 
dla przedszkoli, szkół podstawo-
wych i gimnazjów oraz aktywnemu 
wypoczynkowi na łonie przyrody”. 
Dziewicza Baza to przestrzeń dla 
miłośników natury. To także dosko-
nałe miejsce na oderwanie się od 
codziennego zgiełku. Dużą atrakcją 
turystyczną jest wieża widokowa 
na szczycie Dziewiczej Góry, skąd 
można podziwiać panoramę Pusz-
czy Zielonki i niedalekiego Pozna-
nia.

Ostatni tydzień lutego upły-
nął uczniom Zespołu Szkół nr  1 
w Swarzędzu pod znakiem capo-
eiry. Lekcje wychowania fi zycznego 
poprowadził bowiem rodowity Bra-
zylijczyk, Robson Duende Pinheiro, 
zdobywca czarnego sznura (najwyż-
szy stopień w capoeirze). 

Celem mistrza jest rozpropago-
wanie oraz przybliżenie młodzieży 
kultury brazylijskiej. Capoeira łą-
czy elementy walki, tańca i śpiewu. 
Jest świetną formą ruchu, pomaga 
w osiągnięciu równowagi, uczy 
również samoobrony. Ćwiczy koor-
dynację i skupienie, rozwija mięśnie 
i opanowanie.

Imprezę zorganizował powiat 
poznański dzięki współpracy z part-
nerskim samorządem São José dos 
Pinhais w Brazylii. Cykl warsztatów 
skierowanych do mieszkańców po-
wiatu i uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych z udziałem różnych specja-

listów z São José dos Pinhais powiat 
poznański zainicjował już 2008 roku. 
Zajęcia za każdym razem cieszą się 
dużym zainteresowaniem uczniów.

Robson Duende na co dzień pra-
cuje z dziećmi i młodzieżą szkolną 
w São José dos Pinahis. Pracuje 
również z młodymi ludźmi wycho-

wującymi się w fawelach, bo dzięki 
capoeirze wielu z nich porzuciło 
przestępczą drogę. Według Duende 
szacunek do drugiego człowieka to 
część fi lozofi i, którą wpaja się lu-
dziom trenującym capoeirę. Ma na 
celu upowszechnianie oraz utrwa-
lanie wśród Brazylijczyków historii 
oraz narodowej kultury.

Pobyt w powiecie poznańskim 
i Poznaniu był również świetną 
okazją do zapoznania się z polską 
historią i tradycją. Duende zwie-
dził wiele obiektów kulturalnych 
w regionie. Najbardziej spodobał 
mu się Pałac w Rogalinie, Makie-
ta Dawnego Poznania i Rogalowe 
Muzeum Poznania. To już druga 
wizyta Robsona Duende Pinheiro 
w powiecie poznańskim. Poprzed-
nio, w 2010  roku prowadził zajęcia 
dla uczniów Zespołu Szkół w Mosi-
nie i w Liceum w Puszczykowie.
Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Zarząd Powiatu w Poznaniu powołał 
na dwuletnią kadencję Powiatową 
Radę Działalności Pożytku Publiczne-
go w Powiecie Poznańskim. Składa się 
ona z 16 członków: czterech przedsta-
wicieli wskazanych przez Radę Powia-
tu w Poznaniu (Grażyny Głowackiej, 
Małgorzaty Halber, Marka Lisa, To-
masza Jerzego Pawłowskiego), czte-
rech przedstawicieli Zarządu Powiatu 
w Poznaniu (Romy Czysz – dyrektor 
Wydziału Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, Zygmunta 
Jeżewskiego – członka Zarządu Po-
wiatu w Poznaniu, Elżbiety Tonder – 
Pełnomocnik Starosty do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych oraz Tomasza 
Skupio – Pełnomocnika Starosty do 
Spraw Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi), ośmiu przedstawi-
cieli organizacji prowadzących dzia-
łalność statutową na terenie powiatu 
poznańskiego. Podczas zebrania, któ-
re odbyło się 2 lutego 2016 r. wybra-

no następujące osoby: Iwonę Janicką 
(Fundacja Aktywności Lokalnej, 
Puszczykowo), Aleksandrę Mazurek 
(Stowarzyszenie Gmina Pobiedziska 
w Europie, Pobiedziska), Beatę Dep-
czyńską (Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Wspól-
na Droga”, Luboń), Władysława 
Harasimowicza (Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania Progres, Ko-
morniki), Tomasza Łęckiego (Stowa-
rzyszenie Dzieje, Murowana Goślina), 
Gniewka Niedbałę (Ochotnicza Straż 
Pożarna w Puszczykowie), Stanisła-
wa Smektałę (Klub Tenisa Stołowego 
„Net”, Mielno, Czerwonak), Tomisła-
wa Stefaniaka (Fundacja Stworzenia 
Pana Smolenia, Mosina).

Capoeira w Swarzędzu Powołano radę

Tomasz 
Sikorski 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Tomasz
Skupio
redakcja@naszglospoznanski.pl

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę Państwu, aby ich nastrój
 przepełniony był wiosenną nadzieją oraz wzajemną życzliwością, 

przyniósł radosną atmosferę i jak najdłużej pozostał 
w poświątecznej codzienności.

Jan Grabkowski
Starosta Poznański

z Zarządem Powiatu w Poznaniu
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Mazowsze” to jedna z najjaśniej-
szych gwiazd wśród zespołów pie-
lęgnujących polskie tradycje. Jego 
patron, który był kompozytorem 
i miłośnikiem folkloru, wraz ze 
swoją towarzyszką życia, znaną 
aktorką Mirą Zimińską-Sygietyń-
ską, o powstaniu zespołu marzyli 
jeszcze w ruinach bombardowanej 
Warszawy. Obiecywali sobie, że 
jeśli przeżyją II Wojnę Światową, 
doprowadzą swe plany do realizacji. 
Ostatecznie „Mazowsze” powstało 
wskutek dekretu Ministra Kultu-
ry i Sztuki 8 listopada 1948 roku, 
a jego prowadzenie powierzono 
prof. Tadeuszowi Sygietyńskiemu. 

Zespół w swych założeniach miał 
uchronić folklor wsi mazowieckiej 
i regionalnej przed zatraceniem 
oraz ukazywać jego zróżnicowa-
nie, bogactwo i piękno. Na siedzibę 
„Mazowsza” przeznaczono pałac 
w Karolinie pod Warszawą. Od koń-
ca 1948 roku zaczęli zjeżdżać tam 
młodzi ludzie z okolicznych wiosek 
i miasteczek. Pierwsi członkowie 
mieli nie więcej niż 16 lat. Przywozi-
li ze sobą oryginalne stroje, a także 
swój talent, młodość, pasję i znajo-
mość ludowych melodii. Premiera 
pierwszego programu odbyła się 
6 listopada 1950 roku w warszaw-
skim Teatrze Polskim. W roku 1954 
zespół otrzymał zgodę na pierwszy 
wyjazd za „żelazną kurtynę”. Wy-
stąpił wówczas w Paryżu. Błyskotli-
wa kariera grupy zawisła na włosku 
rok później, gdy zmarł Tadeusz Sy-
gietyński.

Po jego śmierci funkcję dyrektora 
zespołu przejęła Mira Zimińska-

Sygietyńska. To dzięki niej na prze-
strzeni lat rozszerzono program 
do 40 regionów etnografi cznych, 
opracowano niezbadane wcześniej 
pieśni religijne i patriotyczne. 

„Mazowsze” zarówno w czasach 
PRL, jak i dziś jest jednym z najważ-
niejszych polskich „zespołów eks-
portowych”. Jak obliczono, zespół 
podczas swych tras koncertowych 
przejechał 2,3 miliona kilometrów, 
a ponad 6500 jego koncertów obej-
rzało łącznie 17 milionów widzów 
w Polsce i podczas 213 wyjazdów 
zagranicznych. 

Obecnie „Mazowsze” prezentu-
je stylizowany folklor, opracowany 
w formie przedstawienia o wielkim 
ładunku ekspresji. W repertuarze 
grupy, oprócz pieśni i tańców ludo-
wych znajdują się pieśni Chopina, 
Verdiego, utwory Ogińskiego, El-
snera, kolędy, pieśni wielkanocne, 
patriotyczne, staro-warszawskie. 
„Mazowsze” wykonuje również naj-
popularniejsze piosenki z 50 krajów 
świata, w oryginalnych językach, m. 
in. Argentyny, Stanów Zjednoczo-
nych, Hiszpanii, Izraela, Libanu, 
Francji, Chin, Japonii, Finlandii, 
Egiptu, Rosji.

GOK „SEZAM” zaprasza do hali 
OSiR w Tarnowie Podgórnym 12 
kwietnia o godz. 18. Bilety w cenie 
65 zł do nabycia od poniedziałku do 
piątku w siedzibie GOK „SEZAM” 

(w godz. 9–15), Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (w godz. 
15–20) i Centrum Kultury Prze-
źmierowo (w godz. 9–12 i 17–20). 
Sprzedaż internetową prowadzi ser-
wis Biletomat.pl.

Koncert „Mazowsza” 
12 kwietnia w Tarnowie Podgórnym z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski wystąpi 
Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego
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Z dedykacją dla wszystkich pań 10 
marca zaśpiewał w Komornikach 
Zbigniew Wodecki. Na koncert 
z okazji Dnia Kobiet w hali GOSiR 
przyszło kilkaset miłośników tego 
popularnego artysty. Oprócz ulu-
bionych utworów, jak: „Opowiadaj 
mi tak” i „Chętnie wracam tam”, 
wszyscy wspólnie zaśpiewali legen-
darną „Pszczółkę Maję”. Zbigniew 
Wodecki dał popis nie tylko swojego 
talentu wokalnego. Zachwycił także 
doskonałym wykonaniem czarda-
sza na skrzypcach i solówkami na 
trąbce. Świetną formę artysty i nie-
powtarzalną atmosferę koncertu 
nagrodziła publiczność gromkimi 
brawami. OK

Od kilku już lat z inicjatywy bur-
mistrza Kórnika Jerzego Lechne-
rowskiego z okazji Dnia Kobiet or-
ganizowane są w gminie koncerty. 
Od dwóch lat, dzięki temu, że orga-
nizowane są w dużej sali w KCRiS 
„OAZA”, na koncerty bardzo licznie 
przychodzą zarówno panie, jak i pa-
nowie.

Gwiazdami są muzycy śląskiej 
stacji TV Silesia. Tegoroczną był 
Mariusz Kalaga, który zaprezento-
wał znane szlagiery muzyki polskiej, 
zagranicznej, utwory biesiadne oraz 
własne kompozycje. 

Dużą atrakcją i urozmaiceniem 
wieczoru były zabawne  i pełne hu-
moru  dialogi wykonywane przez 
artystę. 

Koncert cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród pań, które 

tańczyły i śpiewały razem z artystą, 
a bisom nie było końca. Na koniec 
każda z pań mogła zrobić sobie 
zdjęcie z artystą i kupić płytę z auto-
grafem muzyka

Wodecki 
w Komornikach

Dzień Kobiet w Kórniku

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

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

„Mazowsze” jest 
jednym z ważnych 
polskich zespołów

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

• Dla naszych Czytelników 
mamy jedno podwójne zapro-
szenie na ten koncert. Jak je 
zdobyć? Szczegóły na naszglospo-
znanski.pl 

Zdobądź bilety

Edyta Geppert wystąpi w Pozna-
niu w recitalu z udziałem Piotra 
Matuszczyka (fortepian) i Jerzego 
Szareckiego (trąbka), wg scenariu-
sza i w reżyserii Piotra Loretza. Dla 
Czytelników mamy zaproszenia. 

Edyta Geppert znana jest z tego, 
że z wielką starannością buduje 
swój repertuar. Jej precyzyjnie wy-
reżyserowane recitale są rzadką 
okazją usłyszenia prawdziwych pe-
rełek polskiej piosenki literackiej. 
Wśród autorów tekstów odnajduje-
my: Magdę Czapińską, Agnieszkę 
Osiecką, Jacka Cygana, Marka Da-
gnana, Jerzego Ficowskiego, Jona-
sza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, 
Andrzeja Poniedzielskiego, Jana 
Kazimierza Siwka, a wśród kompo-
zytorów: Henryka Albera, Włodzi-
mierza Korcza, Seweryna Krajew-
skiego, Andrzeja Rybińskiego. 

Artystka wystąpi 
15 kwietnia o 19 
w poznań-
skim Kino 
Apollo Te-
atr (ul. 
R a t a j -
czaka 
1 8 ) . 
Lech

Recital 
Edyty 
Geppert

KONKURS

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zaprosze-
nia. Szukajcie na naszglospo-
znanski.pl .

Zdobądź bilet
FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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„Pantera Cup” – Ogólnopolski Tur-
niej Piłki Ręcznej Dziewcząt odbył 
się 11–13 marca w Dopiewie 

To już 9. jego odsłona. W zawo-
dach uczestniczyło 16 zespołów – 
ponad 210 zawodniczek rocznika 
2001 z różnych zakątków Polski. 
W sumie rozegrano 48 spotkań. 
Zdobywczyniami statuetki „Pan-
tery” i zwyciężczyniami turnieju 
zostały piłkarki ręczne MTS Kwi-
dzyn, które w fi nale pokonały MKS 
MOS Gniezno I (17:13). III miejsce 
wywalczył UKS Bukowia Buk, po-
konując KU AZS Politechnikę Ko-
szalin (9:8). Drużyna gospodarzy 
– UKS Pantery Dopiewo zakończy-
ła zawody na VIII miejscu. Zawod-
niczkę „Panter” Patrycję Pawlak 
wybrano do najlepszej „7” turnieju 
– zakończyła turniej z 20 bramkami 

na koncie. Turniej promuje też spor-
towe zasady – Nagrodę Fair Play 
otrzymał UKS Olimpijczyk Budzyń. 

Turniej i drużynę „Pantery” 
wspiera gmina Dopiewo, w ramach 
pożytku publicznego. Trenerem 
„Panter” jest Paweł Wolny. Wyda-
rzenie wpisało się w kalendarz wielu 
klubów. W tym roku przyjechały na 
niego szczypiornistki z: Warszawy, 
Radomia, Szczecina, Lubina, Le-
gnicy, Gubina, Koszalina, Gniezna, 
Kwidzyna, Lubicza, Jaktorowa, Bu-
dzynia i Buku.

Szczypiornistki 
pokazały pazurki 

Jarmark Wielkanocny 
Tradycyjnie już w Niedzielę Palmową (tym razem 20 marca) 
w Stęszewie odbył się Jarmark Wielkanocny
Podczas kiermaszu można było 
zakupić ozdoby świąteczne, takie 
jak palmy wielkanocne, pisanki czy 
stroiki, które zostały przygotowane 
przez uczniów szkół gminy Stęszew.

Jak co roku kolorowe stoiska cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. 
I tym razem również cel organizacji 
kiermaszu był szczytny – zebrane 
pieniądze wesprą leczenie i rehabi-
litację jednego z mieszkańców gmi-
ny Stęszew, dwuletniego Nikodema 
Kaczmarka. 

Organizatorzy za naszym pośred-
nictwem szczególne podziękowania 
kierują do uczniów, rodziców, na-
uczycieli oraz dyrektorów gminnych 
szkół. To dzięki ich ogromnej pracy 
oraz wysiłkowi włożonemu w  wy-
konanie i sprzedaż świątecznych 
ozdób udało się zebrać dodatkowe 
pieniądze na dalsze leczenie i reha-
bilitację małego Nikodema. Podzię-
kowania należą się także wszystkim 
mieszkańcom gminy Stęszew za ak-
tywny udział w kiermaszu. 

Marta 
Mrowińska 
kontakt@naszglospoznanski.pl

4 czerwca odbędzie się druga edy-
cja „Rozalińskiej 13”, czyli biegu 
przełajowego dookoła Jeziora Lu-
sowskiego. Organizatorzy planują 
zgromadzić około 300 uczestników. 
Zapisy już się rozpoczęły. Patronat 
objął „Nasz Głos Poznański”.

13 kilometrów dookoła Jeziora 
Lusowskiego to propozycja za-
równo dla biegaczy amatorów, jak 
i tych z osiągnięciami. Bieg, który 
odbędzie się 4 czerwca zapowiada 
się świetnym sprawdzianem dla 
wszystkich, którzy lubią biegać 
w terenie. – Na trasie biegu może-
my spodziewać się zróżnicowanego 
podłoża – od asfaltu, przez leśne 
ścieżki, po piaszczystą plażę – mówi 
Tomasz Ostajewski z fi rmy Novum 
Plus, która jest organizatorem wy-
darzenia.

 Start biegu przewidziany jest na 
godzinę 10.00 na osiedlu Rozalin 
w Lusówku. Tam też będzie usytu-
owane biuro zawodów oraz meta. 
Wszyscy uczestnicy biegu wezmą 

udział w konkursie z atrakcyjnymi 
nagrodami. Do wygrania jest m.in. 
50-calowy telewizor, weekendowy 
pobyt w hotelu Białym w Skorzęci-
nie czy samochód marki Citroen na 
weekend. O profesjonalny pomiar 
czasów i uzupełnienie rankingów 
zadba, tak jak w ubiegłym roku, 
specjalistyczna fi rma. Zawodni-
cy w ramach pakietów startowych 
otrzymają posiłek regeneracyjny 
oraz przydatne akcesoria. Cała trasa 
biegu zabezpieczona będzie przez 
wolontariuszy. 

Zawodom towarzyszyć będzie ro-
dzinny piknik. – Zawodnicy mogą 
mieć pewność, że ich rodziny nie 
będą się nudzić podczas, gdy oni 
będą startować. Na pikniku nie za-
braknie rozrywek dla najmłodszych. 
Będą gry i animacje, przejażdżki 
na kucyku oraz plac zabaw do peł-
nej dyspozycji. Przewidzieliśmy też 
grilla oraz stoiska oferujące różne 
przekąski – komentuje T. Ostajew-
ski.

Rejestracja do biegu dostępna 
jest na www.rozalinska13.pl. ŁT

Urodził się w Tychach w 1968 r. Na-
ukę pantomimy rozpoczął w wieku 
14 lat. Po latach doskonalenia warsz-
tatu w 1992 r. rozpoczął działalność 
pod nazwą „Teatr Jednego Mima”. 
Jego kariera przyśpieszyła w sezo-
nie 1995/1996, gdy wziął udział 
w trzech największych polskich fe-
stiwalach kabaretowych. I wszystkie 
wygrał. Od tego czasu niezmiennie 
bawi Polaków. W Przeźmierowie 
2 kwietnia wystąpi Ireneusz Krosny!

Ireneusz Krosny tworzy autorskie, 
pantomimiczne, spektakle komedio-
we. Wypracował on niepowtarzalną 
technikę poruszania się mima w grze 
komediowej. Jest ona przeźroczysta 
jak dykcja u aktora – czyni każdy 
ruch zrozumiałym, ale nie zwraca 
uwagi sama na siebie, daje widzowi 
poczucie łatwości pracy mima na 
scenie. Krosny nie stosuje makija-

żu, w szczególności nie stosuje po-
bielania twarzy. Występuje zawsze 
w czarnym, neutralnym kostiumie.

Od lat zapełnia najbardziej presti-
żowe sale koncertowe w Polsce, czę-
sto występuje w telewizji. Docenia-
ny jest także poza granicami kraju. 
W Centrum Kultury Przeźmierowo 
Ireneusz Krosny zaprezentuje swój 
najnowszy program „Mowa ciała”. 
Składa się on z dwóch odmiennych 
części. Oprócz, jak zwykle świetnej 
zabawy, którą zagwarantują scenki 
pantomimiczne, w programie znaj-
dzie się także pokaz tajników pracy 
mima. Jak to się dzieje, że ktoś cho-
dzi w miejscu, dlaczego widzimy 

przedmioty, których tak naprawdę 
nie ma? O tym przekonają się wszy-
scy, którzy pojawią się na występie. 
Początek o godz. 18.

Bilety w cenie 39 zł do nabycia od 
poniedziałku do piątku w miejscu 
imprezy (w godz. 9–12 i 17–20), 
siedzibie GOK „SEZAM” (w godz. 
9–15) i Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym (w godz. 15–20). Bilety 
online dostępne są w serwisie Bile-
tomat.pl.

Rozalińska 13

Krosny przemówi 
własnym ciałem

NASZ PATRONAT

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Ireneusz Krosny od 
lat zapełnia presti-
żowe sale

W ubiegłym roku obchodzili 30-lecie 
powstania. Od lat są jednym z naj-
ciekawszych zespołów nurtu poezji 
śpiewanej. Olsztyński zespół Czer-
wony Tulipan wystąpi w Tarnowie 
Podgórnym 8 kwietnia o godz. 19.

Zespół w swej dyskografi i ma 12 
płyt i wiele prestiżowych nagród. 
Od początku istnienia kształt ar-
tystyczny grupy tworzyli: Ewa Ci-
chocka (śpiew), Krystyna Świątecka 
(śpiew), Stefan Brzozowski (śpiew, 
gitara akustyczna, kierownictwo ar-
tystyczne). Pozostali muzycy zmie-
niali się na przestrzeni lat. Obecnie 
grupa występuje w 5-osobowym 
składzie, w którym obok założycieli 
grają Andrzej Dondalski (gitara ba-
sowa) i Andrzej Czamara (gitara).
Oprócz poezji śpiewanej znakiem 
rozpoznawczym zespołu jest też 
piosenka kabaretowa. 

Koncert odbędzie się w piątek 8 
kwietnia o godz. 19 w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogro-
dowa 14). Bilety można kupować 
od poniedziałku do piątku w miejscu 
imprezy (w godz. 15–20), w siedzi-
bie GOK „SEZAM” (w godz. 9–15) 
oraz w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo (w godz. 9–12 i 17–20). Sprzedaż 
online prowadzi serwis Biletomat.pl. 
Jarek Krawczyk

Czerwony 
Tulipan 
w Tarnowie 
Podgórnym
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IV Indywidualne Mistrzostwa Gmi-
ny Stęszew w Szachach odbyły 
się od 11 do 13 marca w gościńcu 
„Taradejka”. Do rywalizacji przy-
stąpiono w dwóch grupach: open 
A – turniej zgłoszony do oceny 
rankingowej międzynarodowej fe-
deracji szachowej FIDE oraz open 
B. W pierwszej zmagało się 27 gra-
czy z Wielkopolski i lubuskiego. 
Rywalizowano na dystansie 7 rund 
tempem gry 60 min + 30 s za każ-
dy ruch na zawodnika. Mistrzem 
gminy Stęszew na rok 2016 został 
zawodnik Smecza Konin Mikołaj 
Nowak, który zdobył 6 pkt. Drugi 
był Krzysztof Rozumek z ASSz Lip-
no Steszew 5,5 pkt. (mistrzostwa 
nie obronił przegrywając w przed-
ostatniej rundzie z kolegą klubo-
wym Zbyszkiem Glattym), trzecie 
miejsce zajął Jan Dawid Purzycki 

z Hetmana Miedzyrzecz 5 pkt., 
podobnie jak czwarty zawodnik Z. 
Glatty z ASSz Lipno Stęszew. Naj-
lepszą kobietą okazała się Katarzy-
na Huchwajda z Korony Zakrzewo 
4,5 pkt. Najlepszym juniorem do 
lat 18 został zwycięzca turnieju Mi-
kołaj Nowak z Konina, a juniorem 
do lat 12 Karol Urlich z Na Pięterku 
Poznań. 

W open B do rywalizacji przystą-
piło 20 zawodników. Grano także 
na dystansie 7 rund z tempem 60 
min. na zawodnika. Zawody wygrał 
Krzysztof Piątkowski z Poznania 
przed Krzysztofem Łąkowskim 
z Kostrzyna Wlkp. – oboje zdoby-
li po 5,5 pkt. Trzecie miejsce zajął 
Marek Romański z Gniezna. Naj-
lepszym stęszewskim juniorem był 
Jędrzej Kolski, który zajął 7 miejsce 
z dorobkiem 4 pkt. MM

Rozegrane 11–13 marca rewan-
żowe mecze rozgrywek strefowych 
zadecydowały o tym, jakie drużyny 
z Wielkopolski i Zachodniopomor-
skiego awansują do półfi nałów 3 
ligi koszykówki mężczyzn. Wśród 
drużyn, które wykonały kolejny krok 
w stronę awansu do 2 ligi znalazła się 
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne, 
nad którą patronat medialny spra-
wuje „Nasz Głos Poznański”.

Przed rewanżami Tarnovia legity-
mowała się bilansem trzech zwycięstw 
i trzech porażek. W Zachodniopomor-
skim zawodnicy z Tarnowa Podgór-
nego wygrali z Bombardierem 79:62 
i ulegli Gryfowi Goleniów 43:48. Nic 
zatem nie było pewne i walka o awans 
miała rozegrać się między wszystkimi 
pięcioma drużynami biorącymi udział 
w rozgrywkach. Tarnovia rozpoczęła 
weekendowe zmagania w sobotę me-
czem z Bombardierem. Liczni kibice 
obejrzeli emocjonujący od pierwszej 
do ostatniej minuty pojedynek, z któ-
rego zwycięsko wyszli jednak goście 
wygrywając 69:63. Wyniki innych 
spotkań ułożyły się jednak po myśli 
Tarnovii Basket i już w sobotę było 
pewne, że drużyna trenera Macieja 
Dudzika ma zapewniony awans do 
półfi nałów. Mimo to niedzielny mecz 
z Gryfem Goleniów również był pe-
łen emocji. Rywal walczył „o życie”, 
bowiem tylko wygrana dawała mu 
awans. Tarnovia nie miała jednak 

zamiaru ułatwiać gościom zadania. 
O wyniku zadecydowały ostatnie mi-
nuty, w których znów górą była przy-
jezdna drużyna. Gryf wygrał 63:59. 
Czwórkę drużyn, które awansowały 
ze strefy Wielkopolskie/Zachodni-
pomorskie tworzą zatem: Tarnovia 
Basket, Gryf Goleniów, Stal Ostrów 
i Bombardier Szczecin.

Drużyny te czekają teraz na loso-
wanie grup półfi nałowych, które od-
będzie się 29 marca. Kilka dni póź-
niej PZKosz wybierze gospodarzy 
8 turniejów półfi nału 3 ligi. W każ-
dym z nich udział wezmą 4 drużyny, 
a awans uzyskają dwie najlepsze. 
W zeszłym roku Tarnovia zakończy-
ła sezon właśnie na etapie półfi nału, 
kiedy to w Kielcach małymi punkta-
mi okazała się gorsza od dwóch in-
nych drużyn.

Trzy tygodnie przygotowań do 
półfi nałów to ostatnia szansa na 
dopracowanie gry i przygotowanie 
najwyższej formy. Tarnovia rozegra 

w tym czasie m.in. dwumecz ze Stalą 
Ostrów. Łącznie Maciej Dudzik chce 
rozegrać 4–5 meczów sparingowych, 
które mają na celu przede wszystkim 
poprawę gry w ataku. Właśnie orga-
nizacja gry i utrzymanie odpowied-
niego poziomu i skuteczności po 
atakowanej stronie były głównymi 
problemami Tarnovii w czasie me-
czów strefowych.

Klub z Tarnowa Podgórnego na 
naszych łamach składa podzięko-
wania fi rmie Verhoeven Idealogistic 
oraz Hotelowi 500 Tarnowo Pod-
górne za objęcie patronatem me-
czów strefowych, a także kibicom 
za doping i wsparcie w tym sezonie. 
Duża liczba fanów na trybunach na 
wszystkich meczach sezony 2015/16 
pokazuje, że w Tarnowie Podgórnym 
i okolicach kibice czekają na koszy-
kówkę na wysokim poziomie. Klub 
nie wyklucza ubiegania się o orga-
nizację półfi nału lub (w przypadku 
awansu) fi nału 3 ligi. SD

Mistrzowie Stęszewa Półfi nał Tarnovii Basket 
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Złota Kasia
Wychowanka UKS Jedynka Kórnik 
Katarzyna Pawłowska, podczas roz-
grywanych w Londynie kolarskich 
mistrzostw świata, po raz trzeci 
w swojej karierze sięgnęła po złoty 
medal. Po dwóch zdobytych w kon-
kurencji scretch w Melbourne 2012 
i Mińsku 2013, w Londynie ponow-
nie zdobyła tęczową koszulkę, tylko 
tym razem w wyścigu punktowym. 
Żaden Polak w historii kolarstwa 
nie zdobył dotychczas trzech ty-
tułów mistrza świata. Katarzyna, 
która reprezentowała UKS Jedynkę 
Kórnik przez sześć sezonów prze-
szła do historii. W jej kolekcji bra-
kuje jedynie medalu olimpijskiego. 
Może w Rio de Janeiro?

Nadspodziewanie dobrze wy-
padła podczas swojego debiutu 
najmłodsza grupa kolarska z UKS 
Jedynka Kórnik. W ostatni week-
end lutego na terenie OSiR w Kali-
szu wystartowała najlepsza szóstka 
z niedawno zarejestrowanej szkółki 
z kolarskiej w Kórniku objętej Naro-
dowym Programem Rozwoju Kolar-
stwa. Szkółka działa oczywiście pod 
okiem koordynatora Roberta Tacia-
ka, ale bardzo mocno zaangażowani 
w szkolenie najmłodszych dzieci są 
instruktorzy, Paweł Marciniak, Da-
wid Głowacki i zawodniczka klubu 

Natalia Radzicka. W grupie, która 
zaczęła zajęcia od listopada 2015, 
obecnie trenuje 13 dzieci w wieku 
11–13 lat. Otwarte mistrzostwa 
Kalisza w kolarstwie górskim były 
dla młodziutkich kórniczan abso-
lutnym debiutem. Trzy miejsca na 
podium w dwóch wyścigach, to 
ogromna niespodzianka. W wy-
ścigu żaków (11–12 lat), w której 
wystartowało ponad 30 adeptów ko-
larstwa, zdecydowane zwycięstwo 
odniósł Wiktor Perz, a Kacper Ga-
węda i Mateusz Musieł minęli metę 
kolejno na 10 i 18 miejscu. Wśród 
dziewcząt zacięta walkę o drugie 
miejsce stoczyły najlepsze koleżanki 
Marysia Hoffmann i Emilka Jurga, 
w takiej właśnie kolejności mijając 
linię mety. Paweł Marciniak

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

Katarzyna Pawłowska.

Linetty w reprezentacji
21-letni pomocnik Kolejorza otrzymał powołania na mecze 
kadry, która w środę zagra na Inea Stadionie, a w sobotę 
we Wrocławiu
Piłkarska reprezentacja Polski 
w marcu zagra dwa spotkania towa-
rzyskie, które są elementem przygo-
towań do EURO 2016. 

Polacy zmierzą się 23 marca w Po-
znaniu z Serbią (godz. 20.30), a trzy 
dni później we Wrocławiu z Finlan-
dią (17.30). Selekcjoner reprezenta-
cji narodowej na te spotkania powo-
łał jednego piłkarza Kolejorza.

Karol Linnety narzeka jednak na 
ból żebra i nie znalazł się w kadrze 
na sobotni mecz Lecha z Legią (re-
lacja i galeria zdjęć na naszglospo-
znanski.pl). Dzisiaj zamelduje się 
na zgrupowaniu zespołu trenera 
Adama Nawałki w poznańskim ho-
telu Sheraton i przebadany zostanie 
przez lekarza reprezentacji.

Karol Linetty do tej pory wystąpił 
w 9 meczach reprezentacji, w któ-
rych zdobył 1 bramkę. W czerwcu 
Polacy zagrają na mistrzostwach 
Europy. Trafi li do grupy C z Irlandią 
Północną, Niemcami i Ukrainą. Lech
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Biegająca społeczność
Zbliżająca się wiosna sprzyja wprowadzaniu pozytywnych nawyków, także w obszarze aktywności fi zycznej
Badania pokazują, że Polacy z roku 
na rok odżywiają się zdrowiej, a tak-
że częściej podejmują nowe aktyw-
ności fi zyczne. Moda na bieganie 
nie przemija, a z roku na rok zwo-
lenników tej dyscypliny przybywa, 
co za tym idzie, w cenie są inwesty-
cje deweloperskie, oferujące zieleń. 

Jak pokazują badania przepro-
wadzone w ubiegłym roku przez In-
stytut Badań Rynkowych i Społecz-
nych IBRIS, a także Polski Związek 
Lekkiej Atletyki, biega już 22 proc. 
Polaków. Zdecydowana większość 
to osoby w wieku 18–35 lat, ale nie 
brakuje też starszych. Przygoda 
z bieganiem zazwyczaj rozpoczyna 
się od samodzielnie zaplanowa-
nych treningów bądź namowy zna-
jomych, którzy mają w tej dyscy-
plinie dłuższy staż. Najważniejsze 
jest odpowiednie obuwie i miękka 
nawierzchnia, która zapewni amor-
tyzację i pozwoli zapobiec ewen-
tualnym kontuzjom. Dodatkowo 
bieganie na świeżym powietrzu roz-
ładowuje napięcie i stres. 

Osobom aktywnym trudno dziś 
znaleźć mieszkanie w sprzyjają-
cej lokalizacji. W centrach dużych 
miast brakuje choćby skwerów zie-
leni, parki są przeważnie oddalone. 
W Poznaniu biegacze najczęściej 
wybierają Cytadelę, Park Sołacki 
czy trasy nad Rusałką, ale to wciąż 
mało, a jogging w zatłoczonej aglo-

meracji nie sprawia przyjemności. 
Nie tylko przepiękne trasy biego-
we, ale również ciekawe inwesty-
cje oferują deweloperzy budujący 
w miejscowościach położonych pod 
miastem. 

– Bezpośrednio przy naszym 
osiedlu Leśna Polana znajduje się 
Las Zakrzewski, który jest wyma-
rzonym miejscem dla biegaczy. 
Wyznaczona została tutaj specjal-
na ścieżka, na której umiejscowio-
ne są słupki biegowe informujące 
o kolejnym przebytym kilometrze. 
Ponadto bliskość natury pozwala 
odpocząć od zgiełku miasta i zrelak-
sować się – mówi Adam Wędrycho-
wicz z fi rmy Linea.

 W miarę jak rozwija się ta dzie-
dzina sportu przybywa też osób, 
które biorą udział w eventach spor-
towych. Na terenie powiatu po-
znańskiego okazji do biegania nie 
brakuje, także w Dąbrówce. Co roku 
jest tu organizowany Bieg o Koronę 
Dąbrówki – od samego początku 
pod patronatem „Naszego Głosu 
Poznańskiego”. Tegoroczna edycja 
odbędzie się 29 maja i weźmie w niej 
udział ponad 500 osób. 

Patrycja
Haremska 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Spory sukces odniósł Dawid Tacza-
ła, młody tenisista poznańskiego 
AZS. Na przełomie lutego i marca 
(27.02–05.03) Dawid wygrał pre-
stiżowy turniej Kungens Kanna & 
Drottningens Pris Tennis Europe 1 
w Sztokholmie. 

– Zawody w stolicy Szwecji mają 
najwyższą rangą, dlatego na star-
cie zameldowało się sporo dobrych 
graczy. Dawid szybko odpadł w grze 
podwójnej, co pozwoliło mu się 
skupić tylko na singlu – powiedział 
trener Michał Walków. – Przez cały 
turniej utrzymywał wysoką i stabil-
ną formę. W trzeciej rundzie oddał 
rywalowi, Rosjaninowi, Danielowi 
Ibragimowowi seta, ale ostatecznie 
wygrał 6:4, 4:6, 6:3. 

W fi nale tenisista AZS zmierzył 
się z Niemcem Maxem Wiskand-
tem. Początek pojedynku z obu 
stron był nerwowy, było sporo błę-
dów. Druga partia była już zdecydo-
wanie lepsza pod względem sporto-
wym.

– Być może obu zdeprymował 
fakt, że spotkanie rozgrywane było 
na korcie centralnym, przy udziale 
telewizji i grupy kibiców – dodaje 
M. Walków. – Dojrzewaliśmy z Da-
widem do tego zwycięstwa przez 
cały sezon zimowy.

Przypomnijmy, że kilka tygodni 

temu Dawid Taczała został podwój-
nym (singiel i debel) złotym medali-
stą mistrzostw Polski do lat 14. 

Trenerem przygotowania fi zycz-
nego Dawida jest Marek Cisowski.

AZS Poznań – najlepszy klub te-
nisowy w Polsce – zaprasza dzieci do 
swoich szkółek tenisowych. Nauka 
gry prowadzona jest na wszystkich 
poziomach zaawansowania. In-
formacje i zapisy: AZS Poznań, ul. 
Noskowskiego 25, tel. 61 851 85 95, 
mail: azstenis@poczta.onet.pl. Lech

2 i 3 kwietnia w hali sportowej w Kór-
nickim Centrum Rekreacji i Sportu 
„Oaza” odbędzie się VI Festiwal 
Tańca Towarzyskiego o puchar Bur-
mistrza Gminy Kórnik i statuetkę 
„Białej Damy”. Organizatorami 
tego przedsięwzięcia są: KCRiS 
„Oaza”, Miasto i Gmina Kórnik oraz 
kluby tańca „Finezja” i „Bellcanto”. 
Zachęcani sukcesami ubiegłorocz-
nych imprez, postanowili ponownie 
zorganizować „taneczny weekend 
w Kórniku”. I tym razem organizato-
rzy liczą na dużą frekwencję. 

W rolę prowadzącej galę taneczną 
wcieli się Iwona Pavlović. Punktem 
kulminacyjnym sobotniego progra-
mu jest pokaz taneczny pary zawo-
dowej Anny Głogowskiej i Tomasza 
Barańskiego. 

Zapraszamy wszystkich miłośni-
ków tańca do rezerwacji stolików 
(pod nr telefonu 666 167 228). Dzie-
ci i młodzież do lat 16 wstęp wolny! 
Więcej informacji na www.oaza.kor-
nik.pl . Red

Triumf 
w Sztokholmie

Taneczny weekend

• 2 kwietnia – Grand Prix Polski 
Senior g. 11 – I blok, g.14 – II 
blok, g. 18 – Gala Taneczna
• 3 kwietnia – Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskiego
g. 11 – I blok, g. 14 – II blok
g.18 – Gala Taneczna

Program
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RED BOX Piłkarska Liga Szó-
stek zafunkcjonowała w Poznaniu, 
Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, 
Szczecinie, Katowicach, Nowym 
Jorku, Malborku, Obornikach i Wą-
growiecu. W Poznaniu patronat 
nad ligami objął prezydent Pozna-
nia Jacek Jaśkowiak, a medialny 
m.in. „Nasz Głos Poznański”. 

Amatorskie ligi piłkarskie szó-
stek Red Box (six-a-side) to zbiór 
doświadczeń, przepisów, organiza-
cja – know-how, umożliwiające pił-
karzom-amatorom branie udziału 
w rywalizacji na profesjonalnym po-
ziomie. Ponieważ jest to oferta dla 
amatorów piłki nożnej, ludzi, którzy 
na co dzień pracują, prowadzą inte-
resy mecze odbywać się, od ponie-
działku do piątku, od 21 marca, do 
końca czerwca, w godzinach od 19 
do 22, przy sztucznym oświetleniu 
na boisku Red Box przy ul. Promie-
nistej 27a w Poznaniu. Jest to zna-
komita forma spędzania wolnego 
czasu w sposób czynny dla wszyst-
kich, młodzież zamiast nudzić się 

bierze udział w rywalizacji. Mecze 
trwają 2x25 minut, jednocześnie na 
trzech boiskach. Każdy prowadzi od-
powiednio przeszkolony sędzia. Gra 
jest bezkontaktowa, nie ma m.in. 
wślizgów. Karane są brutalne wej-
ścia, nie są tolerowane wulgaryzmy. 
W tym roku ofi cjalną piłką lig Red 
Box jest piłka meczowa Adidasa na 
Euro 2016 Beau Jeu (czyli „piękna 
gra”). Bramki 5-metrowe pozwalają 
na uatrakcyjnienie widowiska, jest 
więcej goli, a to jest ozdobą każdego 
meczu. 

Wymagane jest, aby teamy miały 
jednakowe przynajmniej koszulki, 
bardzo elegancko wyglądają drużyny 
w jednakowych koszulkach, spoden-
kach i getrach, zwłaszcza gdy repre-
zentują sponsora lub fi rmę, gdyż na 
koszulkach można, a wręcz trzeba 
umieszczać nazwę teamu, często 
pochodzącą od nazwy sponsora dru-
żyny. Ale organizator dostarcza też 
zastępcze znaczniki fi rmy Adidas 
dla zespołów, które jeszcze nie mają 
swoich strojów. 

Na potrzeby ligi założona została 
strona internetowa www.redbox-
-sport.pl, na której umieszczane są 
wyniki, strzelcy bramek, terminarze 
i fachowe komentarze. Umieszcza-
ne są zdjęcia i fragmenty meczów. 
Oprócz tego funkcjonuje dynamicz-
ny fanpage na facebooku, gdzie 
uczestnicy rozgrywek będą wymie-
niają się opiniami i kontaktami. 
Turniejowa telewizja internetowa 
redboxtv.pl, która ma swój kanał na 
YouTube, pokazuje fragmenty me-
czów, przeprowadza wywiady. Rela-
cje z rozgrywek będą publikowane na 
www.naszglospoznanski.pl i w dwu-
tygodniku Nasz Głos Poznański. 

Ligowcy w tych mediach mogą 
umieszczać również swoje fi lmy, 
zdjęcia, komentarze. Zapraszamy 
wszystkich do współpracy – prosi-
my o kontakt na kontakt@naszglo-
spoznanski.pl. Można się sprawdzić 
jako sprawozdawca sportowy, foto-
graf czy fi lmowiec. 

Kolejnym ewenementem lig Red 
Box jest system rozgrywek, po-

nieważ każdy sezon jest sezonem 
zamkniętym, po którym następują 
awanse i spadki. Sezon wiosenny 
trwa przez 3 miesiące kwiecień, maj, 
czerwiec. Sezon jesienny wrzesień, 
październik, listopad. Potem nastę-
puje sezon halowy. Uczestnicy mają 
zapewnione chłodne napoje i są 
objęci ubezpieczeniem. Pierwsze 3 
miejsca uhonorowane są pucharami 
i medalami, a wszystkie teamy dyplo-
mami.

Każdy sezon kończy się wspólnym 
party, gdzie wręczane są nagrody w po-
staci talonów na sprzęt sportowy fi rmy 
adidas, puchary, dyplomy, medale. 
Wyróżnienia przyznawane są najlep-
szemu strzelcowi, bramkarzowi.

Koszt udziału w lidze 1500,– net-
to/sezon. Organizator wystawia 
faktury VAT. Firmy mogą podczas 
meczów zawieszać swoje banery. 
Kontakt 730 992 417, redbox@red-
boxsoccer.com. Red

Zagraj w piłkarskiej lidze Red Box
Rozpoczyna się największe wydarzenie 

sportowo-medialno-społeczne ostatnich lat – RED BOX 
Piłkarska Liga Szóstek. Można się jeszcze zapisywać!

NASZ PATRONAT


