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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

UKAZUJEMY SIĘ OD 55 LAT! WIĘCEJ NA STR. 2, 8–9

Przełomowy musical 
16 kwietnia o godz. 19 ponad 34 tys. widzów zebranych na INEA Stadionie 16 kwietnia o godz. 19 ponad 34 tys. widzów zebranych na INEA Stadionie 

weźmie udział w wyjątkowym wydarzeniu artystycznym weźmie udział w wyjątkowym wydarzeniu artystycznym STR. 12STR. 12



NR 96 / 11 KWIETNIA 2016

2 Z DRUGIEJ STRONY

Jesteśmy gościem w tysiącach domów

Kalendarium

11 kwietnia
PONIEDZIAŁEK
• Soliści Teatru Narodowego 
Operetki Kijowskiej wystąpią 
w Auli UAM w Poznaniu o godz. 
19.30. 

12 kwietnia
WTOREK
• W Tarnowie Podgórnym, 
w hali OSiR, z okazji 1050. 
rocznicy chrztu Polski wystąpi 
Państwowy Zespół Pieśni i Tań-
ca „Mazowsze” im. Tadeusza 
Sygietyńskiego. 

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. 

23–24 kwietnia
SOBOTA–NIEDZIELA
• W Centrum Kultury Prze-
źmierowo odbędzie się 14. fi nał 
projektu Teatr w Każdej Wiosce. 
Przez dwa dni będzie można 
obejrzeć 10 premier dziecięcych 
zespołów teatralnych z Tarnowa 
Podgórnego, Przeźmierowa, 
Lusówka, Lusowa, Kokosz-
czyna, Ceradza Kościelnego, 
Rumianka, Sierosławia, Sadów 
i Batorowa. Początek spektakli 
o godz. 10. Wstęp wolny.

16–17 kwietnia 
SOBOTA–NIEDZIELA
• Wioska Żywej Historii, 
w Parku 700-lecia, w Tarnowie 
Podgórnym. Będą m.in. pokazy 
rzemiosła średniowiecznego, 
kulinariów, życia obozowego.

20 kwietnia
ŚRODA
• W auli UAM w Poznaniu 
o godz. 20 rozpocznie się kon-
cert „Piwnicy pod Baranami. 
Dla naszych Czytelników mamy 
jedno podwójne zaproszenie. 
Szukajcie na www.naszglospo-
znanski.pl.

29 kwietnia 
PIĄTEK
• W poznańskiej Sali Ziemi 
wystąpi Krzysztof Krawczyk. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Gdyby ktoś spojrzał przez moje 
okulary, to by zobaczył, że widzę 
siebie jako wyjątkowego gościa 
w 20 tysiącach domów, a jeśli 
wziąć pod uwagę elektroniczne 
wydanie „Naszego Głosu Po-
znańskiego” to tę liczbę trzeba by 
pomnożyć wielokrotnie. 

I tak jest od 12 kwietnia 2011 r., 
kiedy ukazał się pierwszy numer. 
Napisałem wtedy w tym miejscu, 
że marzy mi się, by mieszkańcy Po-
znania i 19 okolicznych gmin uznali 
„Nasz Głos Poznański” za swoją 

gazetę. Wszak piszemy rzetelnie 
i zrozumiale o Was i dla Was, do 
Waszej przyjemności i satysfakcji, 
o rzeczach ważnych dla Was. 

Okazało się, że już pierwsze nu-
mery „NGP” zostały bardzo ciepło 
przyjęte. Ludzie chętnie zabierali 
gazetę i z niedowierzaniem pytali: 
„Jak to, taka fajna gazeta za darmo? 
Aż tyle stron w kolorze? Pewnie 
tylko pierwsze numery są bezpłat-
ne? Ile będzie kosztował następ-
ny?” Minęło pięć lat, a „Nasz Głos 
Poznański” wciąż jest nieodpłatny. 

Jest to możliwe dzięki Reklamodaw-
com! Nazywam Ich Mecenasami 
„Naszego Głosu Poznańskiego” – 
bardzo dziękuję za wsparcie!

Przez te pięć lat wielokrotnie 
słyszałem, że taka pozytywna gazeta 
jest potrzebna, że Jesteście zainte-
resowani nie tylko tym co się dzieje 
w Poznaniu i Waszych gminach, ale 
i w tych z pozoru odległych, bo... po-
wodów jest wiele. To utwierdza mnie 
w silnym przekonaniu, że czas prasy 
drukowanej nie minął, bo czytanie 
gazet daje mnóstwo przyjemności…

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

Czas prasy 
drukowanej 
nie minął

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

25 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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TARNOWO
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STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

REKLAMA

Dużo kontrowersji budzi ostatnio 
sprawa modernizacji drogi woje-
wódzkiej nr 196. Zgodnie z pierwot-
nymi założeniami, prezentowanymi 
w latach 2009–2015, miała powstać 
dwukierunkowa jezdnia z czterema 
pasami oraz dwa ronda na skrzyżo-
waniach przy ul. Gdyńska-Piaskowa 
oraz ul. Gdyńska-Poznańska. Nowe 
władze miasta Poznania ogłosiły 
zamiar zmniejszenia zakresu mo-
dernizacji ul. Gdyńskiej do jedno-
pasmowej jezdni i skrzyżowań z sy-
gnalizacją świetlną, co spotkało się 
z oburzeniem mieszkańców gminy 
Czerwonak.

Czy prezydent Jaśkowiak powi-
nien dotrzymać słowa danego 
przez poprzedników?
Takie pytanie zadaliśmy czytelni-

kom Naszego Głosu Poznańskiego. 
Ankieta cieszyła się niespotykanie 
dużą popularnością. Wzięło w niej 
udział aż 369 osób. Jej wynik jest 
jednoznaczny. Aż 97,83% czytelni-
ków uważa, że nowe władze Pozna-
nia powinny dotrzymać słowa da-
nego przez poprzedników. Jedynie 
1,9% ankietowanych jest przeciw-
nego zdania, a tylko jedna osoba nie 
potrafi ła określić się jednoznacznie, 
zaznaczając odpowiedź „nie wiem”.

Opinie czytelników. 
Wypowiedziało się 369 osób
Nasi ankietowani zostawili pod 

ankietą bardzo dużo komentarzy, 
co pokazuje ich zaangażowanie 
w sprawę. Poniżej prezentujemy 
niektóre z nich, zachowując orygi-
nalną pisownię. Wiele osób podpi-
sało się  swoim imieniem i nazwi-
skiem, a pośród nich jest między 
innymi opinia Grzegorza Parszuto 
– radnego gminy Czerwonak.

Należy zauważyć, że przedstawi-
ciele Miasta Poznania wielokrotnie 
potwierdzali deklaracje sformuło-
wane jeszcze w grudniu 2009 roku 
w piśmie Prezydenta Ryszarda 
Grobelnego do ówczesnego Wójta 
Gminy Mariusza Poznańskiego. 
W piśmie tym Prezydent deklaruje 
modernizację układu drogowego 
Gdyńska-Bałtycka, a w ślad z tymi 
deklaracjami we wrześniu 2012 
roku powstał obowiązujący do dziś 
projekt modernizacji, w którym 
znalazły się 4 pasy ruchu oraz dwa 
ronda na terenie Gminy Czerwo-
nak. Również w obecnej kadencji 
przedstawiciele Miasta kilkukrotnie 
potwierdzali wcześniejsze zamie-
rzenia. M.in. na spotkaniu w ra-
mach Zespołu ds. monitorowania 
inwestycji związanych z budową 
Instalacji Termicznego Przekształ-
cania Odpadów Komunalnych oraz 
układu drogowego dla potrzeb 
funkcjonowania ITPOK w dniu 
26 marca 2015 r. podtrzymywało 
swoje stanowisko w zakresie bu-
dowy układu drogowego. Również 
na sesji Rady Gminy Czerwonak 
w dniu 20.08.2015 r. przedstawi-

ciele Poznania (m.in. Pan Paweł 
Śledziejowski, Prezes Poznańskich 
Inwestycji Miejskich) po raz kolej-
ny podtrzymali stanowisko w tym 
zakresie. MIESZKAŃCY GMINY 
CZERWONAK, ale też innych 
miejscowości, którzy korzystają z tej 
drogi mówią miastu Poznań STA-
NOWCZE NIE dla zmiany układu 
drogowego!!! — Grzegorz Parszuto 
– radny gminy Czerwonak

1. Władzę przejmuje się wraz z jej 
ciągłością.

2. Należy dotrzymywać danego 
słowa.

3. Decyzja poprzedników była po-
parta ekspertyzami.

4. Jeden pas w każdą stronę już 
był przed budową spalarni i korki 
były do skrzyżowania Bałtyckiej 
i Gdyńskiej, a nie do przejazdu ko-
lejowego, więc to nie przejazd je 
tworzył. Jeśli przybywa aut na tej 
drodze, zarówno przez zwiększoną 
ilość mieszkańców gm. Czerwonak, 
jak i przez planowany ruch aut cię-
żarowych do i od spalarni, jaką lo-
giką posługuje się ten, kto twierdzi, 
że jeden pas w każdym kierunku bę-
dzie bardzie drożny, niż dwa?
— Arkadiusz

Nawet umowy słownej poprzed-
ników należy dotrzymywać! Nie 
możemy zgodzić się, aby prezydent 
Poznania nie liczył się z opiniami 
mieszkańców gminy Czerwonak, 
podrzucając nam „spalarnię”.
— Lucyna

Przypominam tylko Panu Jaś-
kowiakowi, że wybudowanie drogi 
miało być rekompensatą za utrud-
nienia związane z lokalizacją spa-
larni!!! Skandalicznym jest podsu-
wanie na obecnym etapie, po wielu 
uciążliwych miesiącach dla miesz-
kańców gminy Czerwonak ,rozwią-
zania budowy dróg dojazdowych nie 
różniących się zbytnio od tego jakie 
były przed budową. Nadmieniając, 
iż obciążenie tych dróg ,wówczas 
i tak zatłoczonych ,będzie większe 
przyjmując średnio transport 130 
ciężarówek dziennie!!! — Beata W.

To nie Gmina Czerwonak wcho-
dzi pod poznańskie osiedla ze swo-
imi szkodliwymi inwestycjami, 
lecz Miasto Poznań urządza sobie 
śmietnik wokół Gminy Czerwonak. 
Spalarnia stanęła niemal tuż pod 
oknami bloków mieszkalnych w Ko-
ziegłowach. Do tego dochodzą trud-
ności komunikacyjne. Jeśli Miasto 
Poznań nie zamierza wywiązać się 
ze swoich zobowiązań to zawsze 
można rozmontować spalarnię 
i ustawić ją np. na Placu Kolegiac-
kim. — Paweł Długosz

Szkoda, że Prezydent Miasta Po-
znania spogląda tak krótkowzrocz-
nie na rozbudowę dróg w i wokół 
Poznania. Jestem zapalonym rowe-
rzystą ale też poruszam się autem. 

Wjazd autem do Poznania to kosz-
mar. Wszędzie światła utrudniające 
płynny przejazd. A rowerem z kolei 
jadać dzięki temu wdychamy tylko 
więcej spalin. Z kolei na przykładzie 
przebudowy ul. Gdyńskiej widać 
najbardziej wspomnianą przeze 
mnie krótkowzroczność. Polecam 
pomieszkać w innych miastach 
choćby w UK by docenić zalety rond 
oraz orbitali wokół miast!!
— Marcin Bera

Przez lata Poznań zbyt wie-
le oddawał na rzecz okolicznych 
miejscowości. Bezmyślnie zostało 
„wypuszczonych” zbyt wielu miesz-
kańców, którzy teraz i tak codzien-

nie jeżdżą do Poznania. Generuje 
to niewyobrażalne koszty związane 
z żądaniami budowy nowych dróg, 
wiaduktów, także ich poszerzaniem 
oraz wydłużaniem składów pocią-
gów. Pojawia się zamknięte koło: 
w Poznaniu nie da się żyć, bo są kor-
ki. Wyprowadźmy się i przyjeżdżaj-
my samochodem. I twórzmy jeszcze 
większe korki. Reasumując posze-
rzenie drogi przed Poznaniem i tak 
niczego nie wniesie, bo skumulo-
wany na niej ruch i tak nie znajdzie 
płynnego ujścia. — BvB

Drogi muszą być zrobione, ina-
czej trzeba blokować dojazd do spa-
larni.— Fabu

Ciągłość władzy zobowiązuje 
to po pierwsze. No i chyba coś się 
gminie Czerwonak należy od miasta 
w zamian za wszelkie niedogodno-
ści.— Poznanianka

Spór o drogę do Czerwonaka
Aż 97,83% naszych czytelników uważa, że nowe władze Poznania powinny 
dotrzymać słowa danego przez poprzedników

Marcin 
Świacki
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Tramwajami znów 
do Junikowa
Od 11 kwietnia – zgodnie z zapowiedziami MPK – tramwaje 
znów kursują do Junikowa
Zakończył się remont odcinka torów 
wraz z przejazdem w ulicy Grun-
waldzkiej – w rejonie ulic Ostroro-
ga i Promienistej. Trwał on tydzień 
i przeprowadzony został wcześniej 
niż planowano. Podczas remontu 
tramwaje w ul. Grunwaldzkiej (na 
trasie od Junikowa do ronda Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego) zastępo-
wały autobusy linii T-1. Wiązało się 
to z utrudnieniami komunikacyjny-
mi. Pasażerowie przesiadać musieli 
się na przystankach przy wspo-
mnianym rondzie z autobusów do 
tramwajów i odwrotnie. Podróżna 
długim, kilkukilometrowym odcin-
ku ul. Grunwaldzkiej odbywała się 
– zwłaszcza w godzinach komuni-
kacyjnego szczytu – w tłoku. Stąd, 
zwłaszcza mieszkańcy Grunwaldu, 
Junikowa i Plewisk przyjęli z rado-
ścią powrót tramwajów po ich sied-
miu dniach nieobecności. 

Ostatnie takie kłopoty w tym 

rejonie, które trwały miesiącami, 
poznaniacy mieli cztery lata temu. 
Przed Euro 2012 trwała przebu-
dowa ulicy Grunwaldzkiej wraz 
z budową nowej trasy tramwajowej. 
Wówczas także na rondzie Jana No-
waka-Jeziorańskiego (które też było 

w przebudowie) pasażerowie prze-
siadali się z tramwajów do autobu-
sów i odwrotnie.

O przesunięciu terminu (na po-
czątek kwietnia) remontu torów na 
ul. Grunwaldzkiej w rejonie ulic: 
Ostroroga i Promienistej miały 
także wpływ uroczystości, jakie są 
zaplanowane na połowę kwietnia 
w Poznaniu, w związku z rocznicą 
1050-lecia Chrztu Polski. Mają się 
one odbywać także na stadionie 
przy ul. Bułgarskiej. W tym czasie 
wzmożone będą przejazdy komu-
nikacją miejską, zwłaszcza tram-
wajów w ulicy Grunwaldzkiej, stąd 
naprawa odcinka torów i przejazdu 
dla samochodów była pilna.

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.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 
 NASZ PATRONAT
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WYDARZENIA

REKLAMA

Nowe siedziby
Biblioteka Publiczna i Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie 
mają nowe siedziby
4 kwietnia nastąpiło przekazanie 
pomieszczeń na Bibliotekę Publicz-
ną w Stęszewie. Uroczystego prze-
cięcia wstęgi i przekazania kluczy 
dokonał burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak, w obecności 
radnych, przedstawicieli jedno-
stek pomocniczych oraz instytucji 
oświatowych. Nowa siedziba biblio-
teki rozpocznie swoją działalność 
w ciągu najbliższych tygodni. 

Wszyscy zebrani na uroczystości 
mieli również okazję zwiedzić nową 
siedzibę Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Stęszewie, który od 4 kwietnia 
działa w wyremontowanych po-
mieszczeniach dawnej biblioteki.

Warto nadmienić, że wykonawcą 
obu inwestycji był Zakład Ogólno-
budowlany „Darbud” ze Skrzynek, 
a ich całkowity koszt (ok. 310 ty-
sięcy zł) pokryty został ze środków 
własnych gminy Stęszew.

FO
T.

 M
A

R
TA

 M
R

O
W

IŃ
SK

A

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirosław Potrawiak i burmistrz 
Włodzimierz Pinczak dokonali uroczystego przecięcia wstęgi. 

500+ bez kolejek

W gminie Tarnowo Podgórne przyj-
mowanie wniosków w ramach Pro-
gramu Rodzina   500+ odbywa się 
bez kolejek.  Do czwartku, 7 kwiet-
nia, ponad 340 wniosków złożo-
no w Urzędzie Gminy, prawie 200 
w jego fi lii w Przeźmierowie, a ponad 
330 wpłynęło drogą elektroniczną. 

Przez pierwszy tydzień kwiet-
nia w punktach przyjęć dyżurowali 
pracownicy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Pomagali w przypadkach 
jakiekolwiek wątpliwości przy wy-
pełnianiu wniosków, odpowiadali 
na pytania, udzielali informacji. 
Cały czas działa lokalna infolinia 

w OPS dedykowana Programowi – 
nr tel. 61 896 69 56. 

W Tarnowie Podgórnym Ośrodek 
Pomocy Społecznych nie przyjmuje 
wniosków (zajmuje się natomiast 
ich weryfi kacją i wydawaniem decy-
zji). Dokumenty można składać: 

– w Biurze Obsługi Klienta 
w Urzędzie Gminy przy ul. Poznań-
skiej 115 w Tarnowie Podgórnym 
lub w fi lii Urzędu w Przeźmierowie 
(Pasaż) przy ul. Rynkowej. Wnioski 
przyjmowane są w godzinach pracy. 

Oczywiście można skorzystać 
z możliwości złożenia wniosku dro-
gą elektroniczną lub pocztową. ARz

Marta 
Mrowińska 
kontakt@naszglospoznanski.pl

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E



NR 96 / 11 KWIETNIA 2016

6 AKTUALNOŚCI

PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

Studnie 
Wiercenie studni głębinowych do 200 m

Pompy ciepła
Konkurencyjne ceny! 
Gwarancja jakości!
Tel: 798-970-240

sp
. z

 o.
o.

REKLAMA

REKLAMA

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

SPRZEDAM 

DZIAŁKI
BUDOWLANE W GMINIE DUSZNIKI 

O POW: 880, 860, 882 MKW 
663 409 910

Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa

• usługi transportowe 

• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

www.betonbelwah.pl • tel. 61-8196-271, 608-085-557 

REKLAMA 
 691-895-296

 W 2012 roku powstał tam plac za-
baw i siłownia plenerowa z małym 
boiskiem wielofunkcyjnym. Teraz 
gmina planuje dalsze urządzenie 
tego terenu (1,6 ha) pod rekreację 
i odpoczynek. Decyzja ma należeć 
do mieszkańców. Do wyboru zapro-
ponowano trzy warianty:

1. Park rekreacyjny z zielenią 
parkową i alejkami. Koncepcja za-
wiera także montaż urządzeń za-
bawowych dla dzieci młodszych, 
stanowiących uzupełnienie placu 
zabaw istniejącego w bezpośrednim 
sąsiedztwie. Dodatkowo planowana 
jest górka pełniąca w okresie zimo-
wym funkcję górki saneczkowej 
o łagodnym nachyleniu. 

2. Park rekreacyjny z  boiskiem 
wielofunkcyjnym, z  zielenią parko-
wą i alejkami. Koncepcja zawiera 
także montaż urządzeń zabawo-
wych dla dzieci młodszych, stano-
wiących uzupełnienie placu zabaw 
istniejącego w  bezpośrednim są-
siedztwie. Dodatkowo planowana 
jest górka pełniąca w  okresie zi-

mowym funkcję górki saneczkowej 
o łagodnym nachyleniu. 

3. Park rekreacyjny z  zestawem 
urządzeń typu street workout, 
z  wprowadzeniem zieleni parkowej 
wraz z  układem alejek parkowych. 
Dodatkowo planowana jest górka 
pełniąca w  okresie zimowym funk-
cję górki saneczkowej o  łagodnym 
nachyleniu. 

Nad obszarem, na którym plano-
wana jest budowa parku rekreacyjne-
go lub sportowo-rekreacyjnego prze-
biega linia wysokiego napięcia, która 
w  znacznym stopniu ogranicza ob-
szar zainwestowania. Dodatkowym 
elementem wpływającym na przyszły 
sposób zagospodarowania terenu jest 
rów odwadniający, biegnący przez 
cały obszar planowanej inwestycji. 

– Oddając do konsultacji sprawę 
zagospodarowania terenu rekre-
acyjnego, chcemy poznać opinie 
mieszkańców, czyli jego bezpośred-
nich użytkowników, jak chcieliby 
wypoczywać w Plewiskach. Osiedle 
Zielarskie i jego okolice to tysią-
ce mieszkańców – zależy nam, by 
blisko domu mieli miejsce do wy-
poczynku – mówi Jan Broda, wójt 
Komornik. 

Realizację zwycięskiej koncep-
cji planuje się na rok 2017. Opinie 
i sugestie można zgłaszać na adres 
mailowy: sekretariat@komorniki.
pl lub inwestycje@komroniki.pl do 
30.05.20216 r. Rysunki przedsta-
wiające wszystkie warianty są na 
komorniki.pl.

Mieszkańcy Plewisk 
wybierają
Władze gminy Komorniki oddały w ręce mieszkańców wybór 
sposobu zagospodarowania terenu przy ul. Zielarskiej

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

Do wyboru zapropo-
nowano trzy warianty 
zagospodarowania
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AKTUALNOŚCI / OGŁOSZENIE

REKLAMA

O F E R T Y  P R A C Y  O K E C H A M P  S . A .
OKECHAMP Group to polsko-holenderska Grupa Kapitałowa, która jest wiodącym europejskim producentem i przetwórcą pieczarek oraz 
innych produktów warzywnych znanych pod Marką OLE. Nasze produkty sprzedajemy na całym świecie również pod markami Private Label. 
W związku ze stałym wzrostem sprzedaży oraz licznymi inwestycjami w rozwój biznesu poszukujemy ambitnych Kandydatek/ów, którzy są 
zainteresowani zdobywaniem doświadczenia zawodowego i rozwojem swoich kompetencji. 
OKECHAMP S.A. zaprasza chętnych kandydatów o profi lu technicznym do podjęcia stałej pracy w Zakładzie Przetwórczym w Grodzisku 
Wielkopolskim. Obecnie poszukujemy:

Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV 
dostosowanego do profi lu stanowiskowego oraz wymagań na adres: kariera@okechamp.pl

W W W . O K E C H A M P. P L
Proszę o dodanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Okechamp S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego lub innych procesów rekrutacji 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Inżynier procesu  
Miejsce pracy: Grodzisk Wielkopolski, ul. Fabryczna 7  

Lider zespołu produkcyjnego  
Miejsce pracy: Grodzisk Wielkopolski, ul. Fabryczna 7  

OPIS STANOWISKA PRACY:
•  wdrażanie nowych procesów 

produkcyjnych i udoskonalanie 
istniejących,

•  poprawę kluczowych wskaźników 
operacyjnych przy użyciu narzędzi Lean 
Manufacturing, 

•  optymalizację zużycia surowców 
i opakowań,

•  poprawę wydajności maszyn i ergonomii 
pracy,

•  poprawę procesów logistycznych 
w obrębie działu produkcji, jak również na 
styku z działem logistyki,

•  bieżące reagowanie na sytuacje, gdzie 
wymagana jest optymalizacja procesów, 
w tym również w obszarze technicznym,

•  szkolenie personelu produkcyjnego 
w zakresie techniczno – technologicznym,

•  opracowywanie stosowanej dokumentacji 
procesowej,

•  wdrażanie projektów Kaizen,
•  współpraca z wszystkimi działami 

w łańcuchu dostaw.

WYMAGANIA:
•  wykształcenie wyższe (mile widziane 

inżynierskie)
•  staż pracy minimum 3 lata w przemyśle 

spożywczym
•  orientacja na zadania, zdolność 

logicznego myślenia oraz dostrzegania 
związków przyczynowo-skutkowych,

•  umiejętność planowania i monitorowania 

kosztów i efektywności,
•  bardzo dobra znajomość języka 

angielskiego 
•  praktyczna znajomość narzędzi Lean 

Manufacturing,
•  dokładność i sumienność, a także 

zdolność rozwiązywania problemów oraz 
umiejętność podejmowania szybkich, ale 
i rozważnych decyzji,

•  zdolność koncentracji na danym 
zagadnieniu przy zachowaniu 
elastyczności i podzielności uwagi,

•  wysoko rozwinięte zdolności 
organizacyjne i interpersonalne,

•  umiejętność pracy pod presją czasu, 
odporność na stres.

•  komunikatywność i gotowość do 
pracy zespołowej, dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniem

OFERUJEMY:
•  Wysokie standardy oraz warunki pracy 

w kulturze nastawionej na pracownika,
•  Możliwość stałego rozwoju poprzez 

działanie i szkolenia,
•  Rynkowy pakiet wynagrodzeń oraz 
ścieżkę kariery,

•  Dobrą atmosferę pracy w zgranym 
zespole

OPIS STANOWISKA PRACY:
•  Zapewnienie optymalnego użycia 

wszystkich zasobów (ludzi, maszyn 
i materiałów) w celu wykonania 
ustalonego planu produkcji

•  Zarządzanie zespołem poprzez 
organizację pracy, rozwijanie (w tym 
szkolenie), angażowanie i ocenianie 
bezpośrednio podległych pracowników 
produkcyjnych, budując atmosferę 
uznania i osiągnięć w zespole

•  Tworzenie wydajnego środowiska 
produkcyjnego poprzez ciągłą 
optymalizację pracy, sprzętu, prewencji 
i remontów

•  Organizacja stanowiska pracy podległych 
członków zespołu zgodnie z systemami 
bezpieczeństwa, jakości i środowiska 
obowiązującymi w fabryce

•  Realizacja produkcyjnych celów 
zmianowych i rozliczanie produkcji

•  Przestrzeganie, kontrolowanie 
i raportowanie wszelkich parametrów 
technologiczno-procesowych 
wymaganych przez procedury

•  Bieżące monitorowanie wskaźników, 
komunikowanie podległemu zespołowi 
oraz wdrażanie działań zaradczych.

•  Wykorzystywanie i utrzymywanie 
standardów i narzędzi ciągłego 
doskonalenia na powierzonym obszarze 
(m.in. 5S)

•  Znajomość, stosowanie i respektowanie 
dobrych praktyk (m.in. ISO, HACCP) 

i standardów obowiązujących na obszarze 
produkcyjnym

•  Odpowiedzialność za komunikację między 
zmianami i współpracę swoją i podległych 
pracowników przy przekazywaniu zmiany

WYMAGANIA:
•  Wykształcenie średnie, mile widziany 

kierunek techniczny
•  Znajomość procesów produkcji 

i parametrów procesu
•  Znajomość standardów jakościowych, 
•  Doświadczenie w zarządzaniu zespołem 

produkcyjnym
•  Umiejętność analizy i wyciągania 

wniosków
•  Umiejętność podejmowania 

samodzielnych decyzji
•  Zorientowanie na osiąganie celu
• Dobre umiejętności komunikacyjne
•  Silna motywacja do podjęcia stałego 

zatrudnienia w trzyzmianowym systemie 
pracy

•  Gotowość do pracy zespołowej, dzielenia 
się wiedzą i doświadczeniem

OFERUJEMY:
•  Wysokie standardy oraz warunki pracy 

w kulturze nastawionej na pracownika,
•  Możliwość stałego rozwoju poprzez 

działanie i szkolenia,
•  Rynkowy pakiet wynagrodzeń oraz ofertę 

dowozu do pracy
•  Dobrą atmosferę pracy w zgranym zespole

Pierwszy mieszkaniec zjawił się 
pod Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej 
12 już o godz. 6.00, z obawy przed 
kolejkami   półtora godziny   przed 
czasem. Kolejek nie było.

– Obsługa przebiega sprawnie  – 
powiedziała Czesława Leciejewska, 
dyrektor OPS. –  Przez cztery godzi-
ny, od 7.30 do 11.30, przyjęliśmy 80 
wniosków od osób, które odwiedziły 
ośrodek oraz 60 drogą elektronicz-
ną. Szczęśliwie nie mamy obciąże-
nia, które utrudniałoby wykonywa-
nie innych zadań. Połowa wniosków 
dotyczy drugiego i kolejnych dzieci, 
druga połowa – pierwszego dziecka, 

przy spełnieniu kryterium dochodo-
wego – wyjaśnia.

Dniem inauguracji programu był 
1 kwietnia. OPS w Dopiewie pra-
cował także w sobotę. W pierwszy 
weekend otrzymał 500 wniosków, 
w tym 200 – bezpośrednio, a 300 
elektronicznie. Do obsługi została 
zaadoptowana  sala konferencyjna, 
gdzie powstały 4 stanowiska. Jeśli 
będzie to konieczne, wsparciem 
będą stanowiska w pozostałych po-
mieszczeniach biurowych.

Maciej Hausa, rolnik z  Konarze-
wa, do OPS w  Dopiewie przyjechał 
z  żoną  Marleną. Marlena Hausa:  – 
Wniosek wypełniłam na miejscu. 

Poszło sprawnie, żadnego „czary 
–  mary”. Maciej Hausa:  – Pogoda 
rano jest taka, że nie mam pracy 
w  polu, więc postanowiłem przyje-
chać z żoną do OPS-u. Gdyby świeciło 
słońce, byłoby to niemożliwe, bo mam 
do obrobienia 22 ha. Mamy troje dzie-
ci, więc przysługuje nam świadczenie 
na dwójkę. W tym roku czeka nas ko-
munia, więc pieniądze się przydadzą.

Edyta Buksak, mieszkanka Palę-
dzia: – Jestem mile zaskoczona. Spo-
dziewałam się ogromnej kolejki, a or-
ganizacja jest dobra. Pani, która mnie 
obsługiwała była bardzo miła. Jestem 
tutaj już dziś, bo chcę jak najszybciej 
dostać pieniądze. Mam już je rozdy-

sponowane. Planuję zakup dużej pia-
skownicy dla najmłodszej córki i  lek-
cje angielskiego dla starszych córek.

Rozpatrzenie wniosku może 
potrwać do trzech miesięcy. Wy-
płata świadczeń rozpocznie się, 
jak gmina otrzyma środki od pań-
stwa. Wnioski złożone do 10 dnia 
miesiąca będą realizowane pod ko-
niec miesiąca.

Natalia Osses, mieszkanka Dopie-
wa: – Zdecydowałam się dziś załatwić 
sprawę, bo byłam z dzieckiem w przy-
chodni u lekarza, więc było mi po dro-

dze. Mam dwoje dzieci. Dodatkowe 
pieniądze na pewno się przydadzą. 

Przypominamy, że żeby otrzymać 
świadczenie za okres od kwietnia, 
nie trzeba się spieszyć wystar-
czy  złożyć wniosek w dogodnym dla 
siebie terminie w ciągu 3 miesięcy – 
do 1 lipca 2016.

Tak jak w całej Polsce, rozpoczął się w gminie Dopiewo nabór 
wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Pierwszy okres każdej działalności 
jest kluczowy. Przekonujemy się wte-
dy czy nasza praca przyjmowana jest 
z aprobatą i uznaniem. Cieszymy się, 
że przez pięć lat swojego istnienia 
„Nasz Głos Poznański” stał się roz-
poznawalną marką, zyskał szerokie 
grono Czytelników, o czym świadczy 
jeden z najwyższych nakładów na 
rynku wydawniczym w regionie, ale 
i liczne patronaty prasowe nad prze-
różnymi wydarzeniami, koncertami, 
festynami, zawodami sportowymi, 
ale także nad m.in. Teatrem Muzycz-
nym, czy klubami WTS Betard Spar-
ta Wrocław, Enea / AZS Poznań, 
Tarnovią Basket, MKS Poznań i wie-
loma innymi. Co ważne, zyskaliśmy 
zaufanie wielu Reklamodawców – 
Mecenasów, dzięki którym możliwe 
jest wydawanie nieodpłatnej gazety. 
Za co serdecznie dziękujemy! 

To co nas także wyróżnia, to także 
bardzo staranny kolportaż! Dostępni 
jesteśmy w ponad 300 punktach Po-
znania i 19 okolicznych gmin (m.in. 

na kasach w marketach – m.in. Piotr 
i Paweł, w sklepach ogólnospożyw-
czych i innych, urzędach, bankach, 
obiektach rekreacji (centra teniso-
we, pływalnie, siłownie, SPA – hotele 
oraz restauracje), a także w salonach 
samochodowych, stacjach paliw, 
hurtowniach budowlanych) oraz 
w… taksówkach RMI Taxi. Rozda-

jemy także gazetę bezpośrednio za 
pomocą hostess – słowem wszędzie 
tam, gdzie przebywają ludzie. 

Dynamicznie rozwijamy nasz 
portal www.naszglospoznanski.pl, 
który jest szybkim źródłem infor-
macji. Wielką popularnością cieszą 

się nasze konkursy, w których roz-
dajemy nagrody, głównie bilety na 
wydarzenia kulturalne i sportowe. 

Przy tej okazji, bo jubileusz to taki 
moment, gdy można się trochę po-
chwalić, miło nam poinformować, 
że „Nasz Głos Poznański” został 
nagrodzony przez Stowarzyszenie 
Dziennikarzy RP tytułem „Redak-
cja Roku”, otrzymaliśmy statuetkę 
„Celne Pióro” i prestiżowy tytuł The 
Best in Poland – Najlepsze w Pol-
sce, a w minioną sobotę zostałem 
uhonorowany medalem „Labor 
omnia vincit” – „Praca wszystko 
zwycięża.”

Cieszymy się, że tyle miłych słów 
słyszymy na co dzień od Państwa, a za 
życzliwe rady serdecznie dziękujemy. 
Przeczytaj komentarz — str. 2

12 kwietnia 2011 roku ukazał się pierwszy numer „Naszego 
Głosu Poznańskiego”. Od tego momentu mija właśnie pięć lat!

Pięć lat „Naszego Głosu Poznań
Gazetę można przeczytać jadąc… RMI Taxi.

Bohater jednej z naszych okładek popularny Liber. 

Sławomir Lechna, red. nacz. „Naszego Głosu Poznańskiego” odebrał m.in. statuetki „Redak

„Nasz Głos Poznański” rozdają również hostessy.

Bohater jednej z naszych okł d k l Lib

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl

MAMY 5 LAT!

Dynamicznie roz-
wijamy nasz portal 
internetowy, który 
jest szybkim źró-
dłem informacji

Szanowny Panie Redaktorze,
reprezentując Towarzystwo 

im. Hipolita Cegielskiego mam 
prawdziwą przyjemność dzisiaj, 
z okazji pięciolecia ukazywania 
się na rynku mediów założonego 
przez Pana czasopisma „Nasz 
Głos Poznański”, przekazać Panu 
Redaktorowi i całemu zespołowi 
redakcji, nasze serdeczne i szczere 
gratulacje. Utworzona przez Pana 
gazeta w okresie minionych pięciu 
lat systematycznie powiększyła 
swoją ofertę tematyczną i informa-
cyjną, zyskała uznanie czytelników 
i umocniła swoją pozycję na rynku 
opiniotwórczych, niezależnych 
mediów regionalnych.

Nasze Towarzystwo inicjatywę 
Pana Redaktora, aby utworzyć 

„Nasz Głos Poznański”, wysoko 
oceniło jako przykład nowocze-
snej pracy organicznej i wyraża 
Panu uznanie za jej podjęcie. Ta 
inicjatywa wymagała bowiem od-
wagi, determinacji i konsekwencji 
w działaniu, w sytuacji gdy rynek 
medialny zdominowany jest przez 
gazety, czasopisma i magazyny 
zagranicznych wydawców, a dla 
takich przedsięwzięć jak utworze-
nie „Naszego Głosu Poznańskie-
go” jest w istocie rzeczy zamknięty 
i wrogi. 

Z należytym szacunkiem odno-
simy się do Pana inicjatywy sprzed 
pięciu lat i do tego z jaką konse-
kwencją i trudem prowadzi Pan 
Redaktor i rozwija to niezależne, 
poznańskie medium. 

Życzymy Panu Redaktorowi 
i całemu zespołowi redakcji 
determinacji i odwagi w kontynu-
owaniu prasowego przedsięwzię-
cia, życzymy powiększania liczby 
stałych odbiorców, życzymy też 
pozyskiwania sponsorów i rekla-
modawców, będących we współ-
czesnych warunkach głównymi 
twórcami każdego redakcyjnego 
budżetu.

Życzymy Panu Redaktorowi 
poczucia satysfakcji z tego, że 
zamysł utworzenia czasopisma 
„Nasz Głos Poznański” stał się 
faktem.

Wszystkiego najlepszego!
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa 

List gratulacyjny
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MAMY 5 LAT!

ńskiego”

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

 „Nasz Głos Poznański” jest 
m.in. patronem koszykarek 

Enea AZS.

kcja Roku” oraz „Celne Pióro”.

Jednym z ponad 300 stałych punktów 

dystrybucji są Tarnowskie Termy.
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Jan Grabkowski 
starosta poznański
— W ciągu pięciu lat obecności 
na rynku prasowym „Nasz Głos 
Poznański” wyrósł na jeden 
z najważniejszych periodyków 
lokalnych. Wydaje mi się, że po-
czytność tego tytułu wynika przede 
wszystkim z faktu, że porusza 
sprawy i problemy bliskie czytelni-
kom, związane z konkretnym „tu 
i teraz”. Pokazuje w sposób pozy-
tywny, a jednocześnie obiektywny, 
że w regionie naprawdę dużo się 
dzieje. Taki sposób uprawiania 
dziennikarstwa to rzecz dzisiaj 
nieczęsta, lecz niezwykle war-
tościowa. Oznacza bowiem nie 
tylko konieczność przekazywania 
informacji, ale łączy się z poczu-
ciem odpowiedzialności i chęcią 
współuczestnictwa w otaczającej 
rzeczywistości. „Nasz Głos Po-
znański” jest zawsze blisko tego, 
co dotyczy wielu z nas, a wspólne, 
codzienne doświadczenia bardzo 
ludzi łączą. Gratuluję pięciu lat 
owocnej działalności i wierzę, że 
przez długi czas periodyk będzie 
poświęcał swe łamy powiatowi 
i aglomeracji poznańskiej.

Jacek Jaśkowiak
prezydent Poznania
— Pięcioletniemu już „Naszemu 
Głosowi Poznańskiemu” życzę, 
by zawsze miał do przekazania 
interesujące informacje i był dobrze 

słyszalny! Niech będzie blisko 
Czytelnika, oferuje mu rzetelne 
materiały o tym, co dzieje się 
w mieście i regionie. Redakcji życzę 
też kreatywności, by inspirowała 
Odbiorców i nastawiała pozytywnie 
do rzeczywistości, mając jednocze-
śnie odwagę podjąć kontrowersyjne 
tematy. Dalszej pomyślności! Z ko-
lei Czytelnikom życzę, by z chęcią 
sięgali po wydania „Naszego 
Głosu...” po lokalne aktualności.

Jan Broda
wójt Komornik
— Gratuluję Redaktorowi Na-
czelnemu jubileuszu „Naszego 
Głosu Poznańskiego”. Gazeta od 
początku zdobyła zaufanie i uzna-
nie czytelników, a przez ostanie lata 
skutecznie umacnia swoją pozycję, 
by dziś być rozpoznawalnym 
znakiem jakości. Rynek mediów 
– zwłaszcza internetowych jest na-
sycony – utrzymywanie wśród nich 
wysokiego poziomu, jak robi to 
NGP, można uznać za sukces. Dzię-
ki wydaniu elektronicznemu gazety 
jesteśmy na bieżąco z wiadomo-
ściami z całego powiatu, a wydanie 
papierowe jest dostępne w wielu 
punktach w gminie. Rzetelna gaze-
ta, która uczestniczy w codziennym 
życiu gmin, jest partnerem wielu 
lokalnych wydarzeń.

Tadeusz Czajka
wójt Tarnowa Podgórnego

— Od ukazania się pierwszego 
numeru z uwagą przyglądam 
się rozwojowi „Naszego Głosu 
Poznańskiego”. Obserwuję jak 
gazeta konsekwentnie umacnia 
swą pozycję w czołówce tytułów, 
po które najchętniej sięgają miesz-
kańcy powiatu poznańskiego, 
a dodatkowo portal informacyjny 
jest efektywnym kanałem komu-
nikowania o działaniach podej-
mowanych przez nasz samorząd. 
To także bogate źródło informacji 
o wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych w gminie Tarnowo 
Podgórne. Z okazji 5. Jubileuszu 
życzę Redakcji „Naszego Głosu 
Poznańskiego” wielu ciekawych 
tematów oraz Czytelników zain-
teresowanych lekturą kolejnych 
numerów gazety oraz informacji 
na portalu.

Adrian Napierała
wójt Dopiewa
— „Nasz Głos Poznański” jest ga-
zetą bliską każdemu mieszkańcowi 
gminy Dopiewo. Aktualne tematy 
dotyczą wydarzeń i problemów 
związanych z całym obszarem 
metropolitarnym, co wyróżnia Was 
na rynku prasy. Wiem, że doceniają 
Was specjaliści (m.in. tytuł Redak-
cja Roku 2012, Celne Pióro’2014 
i The Best in Poland), ale serdecz-
nie życzę Wam nadal rosnącej 
popularności wśród Czytelników. 
Proszę przyjąć szczere życzenia 
sympatii i uznania. Serdecznie 
gratuluję Wam pięciu lat istnienia. 
Swoim pisaniem, poczytnością 
i obecnością w 19 gminach i Pozna-
niu udowadniacie, że pozytywne 
informacje są naszym mieszkań-
com potrzebne. Życzę redakcji 

interesujących tematów na co dzień 
oraz wytrwałości i dociekliwości 
i kolejnych sukcesów.

Włodzimierz Pinczak
burmistrz Stęszewa
— Cieszę się, że na terenie gminy 
Stęszew ukazuje się gazeta, która 
rzetelnie i obiektywnie opisuje to 
co się dzieje nie tylko u nas, ale 
i w gminach sąsiednich. „Nasz Głos 
Poznański” to źródło wiedzy o zmia-
nach zachodzących w Poznaniu 
i okolicznych gminach, a także bie-
żących wydarzeniach kulturalnych. 
Doświadczenie zespołu redagujące-
go i profesjonalizm we współpracy 
z samorządami gwarantują wysoką 
jakość merytoryczną i grafi czną, 
co niewątpliwie ma wpływ na 
atrakcyjność gazety i pozytywne jej 
postrzeganie przez Czytelników. 

Jerzy Lechnerowski
burmistrz Kórnika
— „NGP” ukazuje się już od pięciu 
lat. To największy nieodpłatny 
dwutygodnik obejmujący miasto 
Poznań i okoliczne gminy, który 
porusza istotne sprawy społeczne, 
kulturalne i sportowe. Przez pięć lat 
swojej działalności zdobył zaufanie 
czytelników oraz fi rm i przedsię-
biorców. O sukcesie „Naszego 
Głosu Poznańskiego” mogą świad-
czyć liczne nagrody przyznawane 
zarówno redakcji, jak i redaktorowi. 
Życzę dalszych sukcesów! 

Powiedzieli o „Naszym Głosie Poznańskim”
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10 OGŁOSZENIA

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu

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

nieruchomościami (t.j. 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 wywieszony został wykaz 

nieruchomości, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

Do wydzierżawienia przeznaczony został lokal użytkowy o pow. 62 m2 

położony w Strykowie przy ul. Bukowskiej 56. 

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 

www.steszew.pl. 

BUDUJ I MIESZKAJ W GMINIE DUSZNIKI
Wójt gminy Duszniki 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości

MIEJSCOWOŚĆ
NR 
DZIAŁKI POW.

CENA 
WYWOŁAWCZA
BRUTTO NR KW PRZEZNACZENIE

MEDIA 
DOSTĘPNE 
W ZASIĘGU 
(DROGA)

Grzebienisko 418/2 773 m2 27.023,10 zł PO1A/00063631/0 Pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWKs
(w zasięgu działki)

Grzebienisko 418/3 800 m2 32.639,28 zł PO1A/00063631/0 Pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWKs
(w zasięgu działki)

Grzebienisko 418/4 785 m2 27.432,69 zł PO1A/00063631/0 Pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWKs
(w zasięgu działki)

Grzebienisko 418/5 1121 m2 53.502,54 zł PO1A/00063631/0 Pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWKs 
(będzie w zasięgu 
działki w roku 2016)

Grzebienisko 418/6 899 m2 34.325,61 zł PO1A/00063631/0 Pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWKs 
(będzie w zasięgu 
działki w roku 2016)

Grzebienisko 418/7 902 m2 31.608,54 zł PO1A/00063631/0 Pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWKs 
(będzie w zasięgu 
działki w roku 2016)

Grzebienisko 418/9 779 m2 27.228,51 zł PO1A/00063631/0 Pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWKs
(w zasięgu działki)

Grzebienisko 418/10 780 m2 32.020,59 zł PO1A/00063631/0 Pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWKs 
(będzie w zasięgu 
działki w roku 2016)

Grzebienisko 418/11 780 m2 32.020,59 zł PO1A/00063631/0 Pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWKs 
(będzie w zasięgu 
działki w roku 2016)

Grzebienisko 418/12 780 m2 32.020,59 zł PO1A/00063631/0 Pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWKs 
(będzie w zasięgu 
działki w roku 2016)

Grzebienisko 418/13 780 m2 32.020.59 zł PO1A/00063631/0 Pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWKs 
(będzie w zasięgu 
działki w roku 2016)

Grzebienisko 418/14 782 m2 27.330,60 zł PO1A/00063631/0 Pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWKs 
(będzie w zasięgu 
działki w roku 2016)

Grzebienisko 418/15 1240 m2 63.753,36 zł PO1A/00063631/0 Pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWKs
(w zasięgu działki)

Sędzinko 524/13 749 m2 30.098,10 zł PO1A/00020273/9 pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWG
(w zasięgu działki)

Zalesie – 
obręb Sędzinko 390/10 796 m2 31.976,31 zł PO1A/00020273/9 pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne wolnostojące 
PWT
(w zasięgu działki)

Zalesie – 
obręb Sędzinko 386/13 1216 m2 41.624,43 zł PO1A/00020273/9 pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne wolnostojące
PWT
(w zasięgu działki)

Zalesie – 
obręb Sędzinko 386/12 1474 m2 48.969,99 zł PO1A/00020273/9 Pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne wolnostojące
PWT
(w zasięgu działki)

Sękowo 335/8 786 m2 36.447,36 zł PO1A/00022688/5 pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące 

PWTGKs
(w zasięgu działki)

Sękowo 335/10 788 m2 36.540,84 zł PO1A/00022688/5 pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWTGKs
(w zasięgu działki)

Sękowo 335/11 936 m2 41.273,88 zł PO1A/00022688/5 pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWTGKs
(w zasięgu działki)

Sękowo 335/12 893 m2 40.277,58 zł PO1A/00022688/5 pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWTGKs
(w zasięgu działki)

Sękowo 335/13 785 m2 36.401,00 zł PO1A/00022688/5 pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWTGKs
(w zasięgu działki)

Sękowo 335/14 784 m2 36.355,11 zł PO1A/00022688/5 pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWTGKs
(w zasięgu działki)

Sękowo 335/15 784 m2 36.355,11 zł PO1A/00022688/5 pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące

PWTGKs
(w zasięgu działki)

Sędzinko 296/3 16.971 m2 406.631,85 zł PO1A/00022686/1 pod aktywizację gospodarczą PWTG
(w zasięgu działki)

Wyżej wymienione nieruchomości stanowią własność Gminy Duszniki. Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 
2016 roku o godzinie 9:00 w sali Urzędu Gminy w Dusznikach, ul. Sportowa 1 – pokój nr 16. Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gmi-
ny w Dusznikach nr 56907200020000012720000007 w Banku Spółdzielczym w Dusznikach do dnia 10 maja 
2016 roku.Jeżeli oferent nie wygra przetargu to po jego zakończeniu wadium zostanie zwrócone. Cena brutto 
osiągnięta w przetargu zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Przeniesienie prawa własności odbędzie się 
w Kancelarii Notarialnej na koszt nabywcy. Wójt Gminy Duszniki informuje, iż przetarg może być odwołany za po-
daniem przyczyny odwołania. Z dodatkowymi warunkami o przetargu wyżej wymienionych nieruchomości, można 
zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki, pokój nr 4, telefonicznie nr: 061 29-56-530 oraz na stronie internetowej:

 www.duszniki.eu .
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Siwki – to element tradycji wielka-
nocnej w Wielkopolsce spotykany 
współcześnie w nielicznych miej-
scowościach regionu. Jedną z tych, 
w których nadal się go kultywuje, 
są Więckowice (gm. Dopiewo). 
Niektórzy mieszkańcy rezygnują 
nawet ze świątecznych wyjazdów 
do rodzin, żeby dać się wysmaro-
wać sadzą, bo nie ma Wielkanocy 
bez „umurzenia”, czyli smarowania 
twarzy kremem zmieszanym z sa-
dzą. Barwny korowód, przemierza-
jący ulicami wioski, co roku wzbudza 
duże zainteresowanie przyjezdnych. 
Zazwyczaj w przemarszu spotkać 
można postacie przebrane za konie, 
kominiarzy, dziada, babę, pogania-
cza i niedźwiedzia. Dziś niewiele 

już osób pamięta, skąd wziął się 
zwyczaj chodzenia przebierańców 
po wsi w pierwszy dzień Świąt. 
Można przypuszczać, że wesołe 
wędrowanie przez wieś i nawiedza-
nie domostw jest wyrazem radości 
z powodu zakończonego Postu 
i Zmartwychwstania Chrystusa, 
dlatego towarzyszy temu dużo za-
bawy i śmiechu. Przebierańcy przy-
śpiewują melodie ludowe i składają 
życzenia domownikom, w zamian 
otrzymując drobny poczęstunek, 
napitek i „co łaska”. Są miejscowo-
ści, w których – zamiast „Siwków” 
– spotkać można „Żandarów” lub 
„Żandarmów”. Przewodniczy im 
żandarm na drewnianym koniu. 
Anna Kwaśnik

Siwki w Więckowicach
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Oferta edukacyjna Powiatu
Kwiecień to ostatni miesiąc na podjęcie decyzji o dalszym kierunku kształcenia 
przez gimnazjalistów. Szkoły prowadzone przez Powiat Poznański, starając się 
dostosowywać swoją ofertę do potrzeb rynku pracy, proponują następujące kierunki:

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Swarzędzu
• Technikum: technik ekonomista 

– klasa akademicka, technik infor-
matyk – klasa akademicka, technik 
mechatronik – klasa akademicka, 
technik logistyk – klasa akademic-
ka, technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej, technik ho-
telarstwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych.

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 
monter mechatronik – patronat 
VW Poznań, elektromechanik po-
jazdów samochodowych – patronat 
VW Poznań, mechanik automatyki 
przemysłowej i urządzeń precyzyj-
nych – patronat VW Poznań, opera-
tor maszyn i urządzeń odlewniczych 
– patronat VW Poznań, operator 
obrabiarek skrawających – patro-
nat SKF Polska, kucharz, mechanik 
pojazdów samochodowych, elektro-
mechanik pojazdów samochodo-
wych, stolarz, tapicer.

• Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych (tryb zaoczny)

• Szkoła Policealna (tryb zaocz-
ny): technik administracji, technik 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
technik rachunkowości.

• Kwalifi kacyjne kursy zawodowe 
(tryb zaoczny): monter mechatro-
nik, technik mechatronik,technik 
mechanik, technik logistyk.

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu 
• Liceum Ogólnokształcące: klasa 

językowo-humanistyczna – przed-
mioty rozszerzone: język polski, 
język angielski, historia, patronat 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu, klasa politechniczno-
ekonomiczna – przedmioty roz-
szerzone: matematyka, fi zyka lub 
geografi a, patronat Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, klasa 
przyrodnicza – przedmioty rozsze-
rzone: biologia, chemia, geografi a 
lub fi zyka, patronat Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, klasa 
dla sportowców – przedmioty roz-
szerzone: biologia, geografi a, wy-
chowanie fi zyczne, klasa policyjna 
– przedmioty rozszerzone: biologia, 
WOS, patronat Wielkopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Poli-
cji w Poznaniu.

Zespół Szkół im. Jadwigi i Włady-
sława Zamoyskich w Rokietnicy 
• Technikum: technik informatyk, 

technik hotelarstwa, technik archi-
tektury krajobrazu.

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 
klasy wielozawodowe

• Kwalifi kacyjne Kursy Zawodo-
we: technik informatyk, fl orysta. 
Szkoła dysponuje internatem.

Zespół Szkół im. Jadwigi i Włady-
sława Zamoyskich w Rokietnicy, 
Technikum w Poznaniu
• Technikum: technik architek-

tury krajobrazu, technik ogrodnik, 

technik informatyk, technik organi-
zacji reklamy.

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie 
• Liceum Ogólnokształcące: kla-

sa ogólnokształcąca, klasa spor-
towo – obronna z rozszerzonymi 
przedmiotami: geografi a, WOS, 
wychowanie fi zyczne, klasa wojsko-
wa – mundurowa z rozszerzonymi 
przedmiotami: geografi a, WOS, 
historia, klasa strażacka ratownicza 
– z rozszerzonymi przedmiotami: 
biologia, chemia, fi zyka.

• Technikum: technik logistyk, 
technik informatyk.

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie, 
Szkoła w Murowanej Goślinie
• Technikum: technik żywienia 

i usług gastronomicznych, technik 
hotelarstwa.

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 
monter mechatronik – patronat 
fi rmy SOLARIS Bus & Coach SA, 
elektromechanik pojazdów samo-
chodowych – patronat fi rmy SOLA-
RIS Bus & Coach SA, elektrome-
chanik, klasy wielozawodowe.

Zespół Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie
Liceum Ogólnokształcące: klasa 

wojskowa – współpraca z: 31.  Ba-
talionem Lotnictwa Taktycznego 
Poznań – Krzesiny, Centrum Szko-
lenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

• Technikum: technik logistyk 

– współpraca z Wyższą Szkołą Lo-
gistyki w Poznaniu i Politechniką 
Poznańską, technik hotelarstwa – 
współpraca z Uniwersytetem im. 
A.  Mickiewicza w Poznaniu, Poli-
techniką Poznańską oraz Wyższą 
Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu, 
technik obsługi turystycznej.

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 
kształcenie w wybranym zawodzie 
– zajęcia praktyczne w zakładach 
pracy.

• Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych (tryb zaoczny)

• Szkoła Policealna (tryb zaocz-
ny): technik bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. Szkoła dysponuje interna-
tem.

Zespół Szkół w Puszczykowie
• Gimnazjum Sportowe: oddziały 

o specjalności lekka atletyka (języki 
obce: język angielski, język niemiec-
ki) – dodatkowe zajęcia treningowe, 
obozy sportowe.

• Liceum Ogólnokształcące: Języ-
ki obce: język angielski – pierwszy 
język, język niemiecki/język hisz-
pański – drugi język, klasa spor-
towa – przedmioty rozszerzone: 
język angielski, biologia, geogra-
fi a – patronat Wydziału Biologii 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu, klasa humanistycz-
no-artystyczna – przedmioty roz-
szerzone: język polski, historia. 
Przedmioty dodatkowe: wiedza 
o teatrze i fi lmie, kulturoznawstwo 
– klasa akademicka, współpraca 
z Uniwersytetem im. A. Mickiewi-
cza w Poznaniu i Uniwersytetem 
Artystycznym w Poznaniu, klasa 
ekonomiczno-politechniczna – 
przedmioty rozszerzone: matema-
tyka, informatyka, geografi a lub 
fi zyka – współpraca z Uniwersyte-
tem im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu: geografi a – z Wydziałem Nauk 
Geografi cznych i Geologicznych, 
fi zyka – z Wydziałem Fizyki – klasa 
akademicka, klasa dziennikarska 
– przedmioty rozszerzone: język 
polski, język angielski, geografi a 
– patronat Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza – Wydział Nauk Po-
litycznych i Dziennikarstwa, klasa 
przyrodniczo-medyczna – przed-
mioty rozszerzone: język angiel-
ski, biologia, chemia – patronat 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu – Wydział Biologii 
oraz Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Szkoła dysponuje in-
ternatem.

Zespół Szkół w Kórniku 
• Liceum Ogólnokształcące: kla-

sa humanistyczna – z rozszerzo-
nymi przedmiotami: język polski, 
język angielski, WOS. Współpraca 
z Instytutem Historii Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 
klasa matematyczno-ekonomicz-
na – z rozszerzonymi przedmiota-
mi: matematyka, język angielski, 
geografi a. Umowa Partnerska 
z Wydziałem Ekonomiczno-Spo-
łecznym Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu, klasa przyrodni-
czo– medyczna – z rozszerzonymi 
przedmiotami: biologia, geografi a 
lub chemia, język angielski. Pa-
tronat Naukowy Instytutu Den-
drologii Polskiej Akademii Nauk 
w Kórniku.

Języki obce w liceum: jako pierw-
szy język: kontynuacja języka an-
gielskiego, jako drugi język: język 
hiszpański lub język niemiecki.

• Technikum: technik logistyk 
– z rozszerzonymi przedmiotami: 
geografi a, informatyka. Umowa 
Partnerska z Wyższą Szkołą Logi-
styki w Poznaniu. Współpraca z Po-
litechniką Poznańską oraz fi rmami 
logistycznymi z różnych dziedzin 
działalności gospodarczej. Języki 
obce: język angielski (kontynuacja) 
i język niemiecki oraz języki obce 
zawodowe. Małgorzata Roszak

Placówki edukacyjne 
zarządzane przez 
Powiat Poznański 
cieszą się wciąż ro-
snącą popularnością
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Teatr Muzyczny w Poznaniu zapre-
zentuje koncertową wersję słynnego 
musicalu Andrew Lloyda Webbera 
„Jesus Christ Superstar”. Zwieńczy 
on ogólnopolskie obchody 1050. 
rocznicy Chrztu Polski organizo-
wane 14-16 kwietnia w Poznaniu 
i Gnieźnie.

Stworzony na przełomie lat 60. 
i 70. XX wieku spektakl, przedsta-
wiający ostatni tydzień z życia Jezusa 
Chrystusa widziany z perspektywy 
Piotra, Judasza, Marii Magdaleny 
czy Piłata, okazał się jednym z naj-
większych wydarzeń w historii teatru 
muzycznego na świecie. Poznań-
ską wersję przygotowują najlepsi 
realizatorzy musicalowi, na czele 
z kierownikiem muzycznym Piotrem 
Deptuchem, reżyserem Sebastianem 
Gonciarzem, choreografką Pauliną 
Andrzejewską oraz autorem sceno-
grafi i i kostiumów Mariuszem Na-
pierałą. 

W poznańskiej realizacji w postać 
Jezusa wcieli się Marek Piekarczyk, 
którego legendarna kreacja w Te-
atrze Muzycznym w Gdyni przeszła 
do historii polskiego musicalu. Ja-
nusz Kruciński, który wykreował po-
stać Jezusa w Chorzowie, zagra Ju-
dasza. Marię Magdalenę zagra Anna 
Lasota, solistka Teatru Muzycznego 

w Poznaniu. Z kolei Poncjuszem Pi-
łatem będzie Tomasz Steciuk, odtwa-
rzający postać Perona w „Evicie”. 

Teatr Muzyczny w Poznaniu we 
współpracy z poznańskim Ośrod-
kiem Doskonalenia Nauczycieli 
przygotował również materiały 
edukacyjne związane z premie-
rą. Zadania mają stanowić pomoc 
dla nauczycieli podczas rozmów 
z uczniami szkół ponadpodstawo-
wych na temat dziedzictwa kulturo-
wego Chrztu. Materiały można po-
brać na stronie internetowej Teatru 
w zakładce Repertuar > Na afi szu > 
Jesus Christ Superstar.

Współorganizatorami koncertu 
są miasto Poznań oraz Archidiece-
zja Poznańska. Wydarzenie zostało 
dofi nansowane w ramach Programu 
Narodowego Centrum Kultury – 
Chrzest 966. Sponsorem Głównym 
koncertu jest PKO Bank Polski. 
Mecenasem Sezonu Jubileuszowego 
Teatru Muzycznego w Poznaniu jest 
PGNiG Obrót Detaliczny. 

– Muzyka rockowa skrzyżowana 
z brzmieniem orkiestry symfonicz-
nej daje jedyne w swoim rodzaju 
pole ekspresji. Drapieżność i epicka 
przestrzeń, rytm i melodia – wszyst-
ko to w służbie zilustrowania śmierci 
Chrystusa na krzyżu. Praca nad tak 

skonstruowanym dziełem, wysta-
wionym w ogromnej przestrzeni 
z bardzo dużym zespołem wykonaw-
czym, jest ogromnym wyzwaniem, 
ale jednocześnie szansą na głębokie 
przeżycie. Mam nadzieję, że ducho-
we – mówi Piotr Deptuch, kierownik 
muzyczny przedsięwzięcia.

– Jestem absolutnie przekonany, 
że wyjątkowi artyści biorący udział 
w tym projekcie oraz inscenizacja 
w tak dużej przestrzeni, jaką będzie 
scena na stadionie w Poznaniu, da-
dzą widzom możliwość przeżycia 
wyjątkowych doznań – mówi Seba-
stian Gonciarz, reżyser.

– Myślą przewodnią, która towa-
rzyszy mi przy pracy nad warstwą 
plastyczną tej rock-opery, nie jest 
tworzenie świata, którego nie ma, 
który nie jest nam dobrze znany. 
Chciałbym poprzez „charaktero-
logię” kostiumów poszczególnych 
postaci przybliżyć warstwę społecz-
ną tego dzieła w sposób zrozumiały 
współczesnemu widzowi. Chciałbym 
ją tak ukazać, jakby historia Jezusa 
z Nazaretu wydarzyła się niespodzie-
wanie, nawet dziś tu i teraz – abyśmy 
mogli wszyscy stanąć z tą obecnością 
twarzą w twarz i odnieść się do niej 
właśnie dzisiaj – mówi Mariusz Na-
pierała. Red

Przełomowy musical 
16 kwietnia o godz. 19 ponad 34 tysiące widzów zebranych na płycie i trybunach INEA Stadionu weźmie 
udział w wyjątkowym wydarzeniu artystycznym 

Koncert w Głuchowie Recital Zamachowskiego 
Gmina Komorniki i Zespół Szkół 
Muzycznych w Poznaniu zaprasza-
ją 27 kwietnia o godz. 18 do Domu 
Kultury „Dworek w Głuchowie” na 
pierwszy koncert Młodych Talentów. 
Najpopularniejsze arie i duety ope-
retkowe wykonają uczniowie ZSM. 

Wystąpią: Kinga Brosławska – 
dyplomantka Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II st. im. J. Ka-
liszewskiej, nazywanej Poznańską 
Szkołą Talentów z klasy akordeonu 
prof. Teresy Kaszuby; Maria Kowal-
kowska – absolwentka Wydziału 

Wokalnego Państwowej Szkoły Mu-
zycznej II st. im. F. Chopina z klasy 
śpiewu Eugeniusza Zdańskiego; 
Robert Iwankiewicz – dyplomant 
Wydziału Wokalnego Państwowej 
Szkoły Muzycznej II st. im. F. Cho-
pina z klasy śpiewu Eugeniusza 
Zdańskiego; Joanna Zaremba – 
fortepian – pedagog Zespołu Szkół 
Muzycznych w Poznaniu i AM im. 
I.J. Paderewskiego w Poznaniu. 

Bezpłatne zaproszenia można od-
bierać w GOK w Komornikach lub 
w fi liach. OK

Recital Zbigniewa Zamachow-
skiego odbędzie się 17 kwietnia 
w poznańskim Teatrze Muzycznym. 
Mamy dla Was dwa podwójne za-
proszenia! Recital Zamachowskie-
go – aktora teatralnego i fi lmowego 
– to spotkanie z piosenką aktorską 
w znakomitej interpretacji. Talent 
muzyczny aktora wraz z perfekcyj-
ną techniką i kulturą wokalną spra-
wiają, że wykonywane piosenki na 
długo zostają w pamięci.

W koncercie znajdują się utwory 
autorskie Zbigniewa Zamachow-

skiego (między innymi „Credo ży-
ciowe”, „W małym miasteczku”) 
oraz oryginalne interpretacje pio-
senek znanych twórców: Jerzego 
Wasowskiego, Jeremiego Przybory, 
Wojciecha Młynarskiego, Włodzi-
mierza Korcza, Jaromira Nohavicy, 
Krzesimira Dębskiego, Jerzego Sa-
tanowskiego, Edwarda Stachury, 
Piotra Bukartyka i wielu innych. 
Wykonawca śpiewa również utwory 
pochodzące z przedstawienia Te-
atru Syrena – „Zamach na MoCar-
ta”, a więc przede wszystkim prze-

bój radiowej „Trójki” – „Kobiety jak 
te kwiaty”.

Zbigniewowi Zamachowskiemu 
towarzyszy w programie pianista, 
kompozytor i aranżer – Roman Hu-
daszek. Red

W postać Jezusa wcieli się Marek Piekarczyk.
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Mamy dla Was dwa podwójne 
zaproszenia! Jak je zdobyć – 
szukajcie na portalu naszglospo-
znanski.pl.

Zdobądź bilet



13
NR 96 / 11 KWIETNIA 2016 

ROZMAITOŚCI

REKLAMA

Roztańczony Kórnik
Po raz szósty w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” 
zorganizowany został Festiwal Tańca Towarzyskiego Biała Dama
2 kwietnia odbył się I Grand Prix 
Senior Dance, a 3 kwietnia Ogólno-
polski Turniej Tańca Towarzyskie-
go. Organizatorami obu turniejów 
od samego początku są: Kluby Tań-
ca „Finezja i „Belcanto” z Poznania 
oraz Kórnickie Centrum Rekreacji 
i Sportu „OAZA” oraz Urząd Miasta 
i Gminy w Kórniku. 

Z roku na rok festiwal cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem, 
a zwłaszcza turniej, w którym star-
tują seniorzy. Pary startujące, jak 
i widzowie przyjeżdżają z całej 
Polski. Jednak jak podkreślali or-
ganizatorzy, w tym roku w sobot-
nim turnieju padł absolutny rekord 
w liczbie par startujących. Według 
zawodników startujących w turnieju 
wpływ na frekwencję ma atmosfera 
panująca w kórnickiej „OAZIE”. 

Sobotni turniej podzielony był 
na trzy bloki taneczne. Na samym 
początku prezentowali się najmłod-
si, a następnie seniorzy. W wielu 
przypadkach byli to ich rodzice lub 
dziadkowie. Seniorzy startowa-
li w kilku grupach, podzielonych 
ze względu na wiek uczestników 
i style taneczne. Szczególne uzna-
nie wzbudzały pary startujące 
w kategorii wiekowej 50+, które 
wspaniale się prezentowały i bardzo 
dobrze tańczyły. Wysoki poziom 
turnieju potwierdziła prowadząca 
sobotnią Galę Tańca Iwona Pavlo-
vić, wielokrotna mistrzyni Polski 
w tańcu i sędzia międzynarodowy, 

szerokiej publiczności znana jako 
„Czarna Mamba” z programu „Ta-
niec z gwiazdami”. Sobotnią galę 
uświetnił wspaniały występ pary 
tanecznej: Ani Głogowskiej i Tom-
ka Barańskiego, znanych również 
z programu „Taniec z gwiazdami”. 

Niedzielny turniej również po-
dzielony był na trzy bloki taneczne. 
Na samym początku prezentowali 
się najmłodsi tancerze, a następnie 
ich starsi koledzy. Niedzielną Galę 
Taneczną poprowadziła również 
Iwona Pavlović, tym razem w towa-
rzystwie tancerza i konferansjera 
turniejowego Arkadiusza Deierlin-
ga. Prowadzący rozpoczęli tanecz-
ny wieczór w stylu Blues Brothers 
wprowadzając publiczność w wy-

śmienity nastrój przed rywalizacją 
taneczną.

Zwycięzcy poszczególnych grup 
otrzymali z rąk burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego i kierownika CRiS 
„OAZA” Wojciecha Kiełbasiewicza 
pamiątkowe dyplomy i medale. Te-
goroczna „Biała Dama” Aleksandra 
Maćkowiak wręczyła zwycięskim 
parom puchary, a Krzysztof Busz-
kiewicz, kórnicki jubiler dla najlep-
szej pary ufundował zegarki. 

10 kwietnia na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Nad Lipnem” 
w Stęszewie spotkali się uczestni-
cy rajdu turystycznego pod hasłem 
„Ruszaj się, bo zardzewiejesz”. Or-
ganizatorem był Oddział PTTK – H. 
Cegielski, przy współudziale Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu. Celem 
imprezy było popularyzowanie walo-
rów turystycznych i krajoznawczych 
terenu województwa wielkopol-
skiego, upowszechnianie turystyki 
pieszej i rowerowej jako aktywnych 
form wypoczynku, a także poznawa-
nie nowych miejsc przyrodniczych. 

Organizatorzy przygotowali dla 
uczestników atrakcyjne trasy raj-
dowe przebiegające przez gminę 
Stęszew, na mecie natomiast gry 
i konkursy oraz pokaz morsowania 
w jeziorze Lipno i pokaz trialu rowe-
rowego. Na stoisku promocyjnym 
Stęszewa można było natomiast 
zaopatrzyć się w gadżety reklamowe 
i materiały informacyjne dotyczące 
gminy.

Jubileuszowy rajd w Stęszewie
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Galę uświetnił wspaniały występ pary tanecznej: Ani Głogowskiej i Tomka 
Barańskiego.

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Marta 
Mrowińska 
kontakt@naszglospoznanski.pl

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 położonych na terenie Gminy Stęszew, przeznaczonych do 

wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na ustawienie 

pojemników na odzież używaną. 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew 

ul. Poznańska 11, tel. 61 819 71 49.

Gmina Tarnowo Podgórne i Funda-
cja Ronalda McDonalda zaprosiły 
najmłodszych na badania USG w ra-
mach programu „NIE nowotworom 
u dzieci” (edycja 2016). Akcja będzie 
przeprowadzona 14 kwietnia w Tar-
nowie Podgórnym, a dzień później 
w Przeźmierowie. Zapisy rozpoczęły 
się 5 kwietnia, a pula miejsc wyczer-
pała się już następnego dnia. 

– Cieszę się że nasza propozy-
cja spotkała się z tak dużym zain-
teresowaniem – mówi I zastępca 

wójta gminy Tarnowo Podgórne 
Ewa Noszczyńska-Szkurat. – To 
nasza druga wspólna akcja. Pod-
czas pierwszej kilkoro dzieci zosta-
ło skierowanych na dalsze badania 
onkologiczne oraz leczenie specja-
listyczne. To dowód na to, że takie 
działania są bardzo potrzebne.

Akcja skierowana jest do dzieci 
w wieku 9 miesięcy – 6 lat, miesz-
kających na terenie gminy Tarno-
wo Podgórne i posiadających Kartę 
Mieszkańca. ARz

Turniej bezpieczeństwa 

McDonalds zaprasza 
dzieci na badania USG

6 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Stęszewie odbył się XXXIX Ogól-
nopolski Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym dla szkół pod-
stawowych i gimnazjów powiatu po-
znańskiego. Turniej organizowany 
jest corocznie przez Polski Związek 
Motorowy oraz Komendę Główną 
Policji, Krajową Radę Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego, Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Dro-
gowego, Instytut Transportu Samo-
chodowego – wraz z odpowiednimi 
strukturami terenowymi. Celem 
Turnieju jest działanie na rzecz po-
prawy stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w tym bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży szkolnej Głów-
nym założeniem jest szczególnie 
wdrażanie zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach, umie-
jętności udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej oraz popula-
ryzowanie rekreacji i sportu (rower 

jako środek transportu). Konkurs 
jest wieloetapowy. W rozgrywkach 
szkolnych wzięło udział łącznie 
16 drużyn: uczniowie szkół pod-
stawowych ze Stęszewa, Jeziorek, 
Lubonia, Poznania, Zimina, Czer-
lejna, Kostrzyna, Pobiedzisk oraz 
uczniowie gimnazjów ze Stęszewa, 
Strykowa, Pobiedzisk, Poznania 
i Gułtowów. Do etapu powiatowe-
go zakwalifi kowały się drużyny ze 
Szkoły Podstawowej w Stęszewie 
(która podczas rozgrywek zajęła 
I miejsce) i Szkoły Podstawowej nr 
19 w Poznaniu. Z gimnazjalistów 
najlepsi byli uczniowie z Gimna-
zjum w Strykowie (I miejsce) oraz 
Gimnazjum nr 30 w Poznaniu i to te 
drużyny wystąpią podczas rozgry-
wek powiatowych.

Marta 
Mrowińska 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Gala Brave Beavers
1 kwietnia w Centrum Rehabilitacyjno-

Kulturowym w Konarzewie odbyła się II Gala Sportowca 
organizowana przez fundację Brave Beavers 

Wieczór, nad którym patronat me-
dialny objął „Nasz Głos Poznański”, 
będący podsumowaniem minione-
go roku, gdzie drużyna m.in. zdo-
była tytuł młodzieżowego mistrza 
Polski, rozpoczął się od projekcji 
spotu przedstawiającego zawod-
ników grających w nadchodzącym 
sezonie letnim 2016. Następnie 
nadszedł czas podsumowań, ogło-
szenie wyboru nowych kapitanów 
i zwycięzców nagród srebrnych dys-
ków – przyznawanej, którzy odzna-
czają się cechami idealnego gracza 
ultimate frisbee. Nagrodę zdobywa 
się w wyniku tajnego internetowego 
głosowania. 

Srebrne dyski przyznano w 11 
kategoriach, a zdobyli je: Motywa-
tor – Bogusz Nowak (po raz drugi), 
Frekwencja – Mateusz Rybarczyk 
(po raz drugi), Fair play – Michal 
Schiller, Zaangażowanie – Kasia 

Młodzikowska (po raz drugi), Pro-
gres – Julia Nowicka, Rozbawiacz 
– Daniel Niedziela (po raz drugi), 
Handler – Mateusz Gibki (po raz 
drugi), Cutter – Filip Szmyt (po raz 
drugi), Sky – Mateusz Rybarczyk, 
Layout – Maciej Łukasiewicz, Na-
groda publiczności – Filip Szmyt.

W tym roku po raz pierwszy 
przyznawano nagrodę publicz-
ności, przyznawali ją zawodnicy 
z całej Polski. Łącznie oddano 386 
głosów. W przeprowadzonych wy-
borach wybrano również nowych 
kapitanów drużyny na kadencje 
2016-2017, którymi zostali: Michał 
Schiller – główny kapitan drużyny, 
wybrany 71,40% głosów; Dawid 
Niedziela – kapitan ds. spiritu, 
wybrany 42, 90z% głosów; Daniel 
Niedziela – ponownie wybrany na 
kapitana ds. fl ipowania, wybrany 
96,40% głosów.

Kolejną rocznicę świętowało po-
nad 150 osób, wśród nich wójt Do-
piewa Adrian Napierała. 

– W dniu kiedy odbyła się gala, roz-
począł się sezon letni. Cel drużyny na 
ten rok to oczywiście utrzymanie tytu-
łu młodzieżowego mistrza Polski, ale 
też poprawienie wyników zdobytych 
w latach ubiegłych na ogólnopolskich 
turniejach. To jednak nie wszystko, 
w 2016 roku we Wrocławiu odbędą 
się młodzieżowe mistrzostwa świata, 
podczas których zagra reprezentacja 
Polski, w której mamy nadzieję znów 
znajdzie się kilkoro zawodników 
z Dopiewa. W tym roku też pragnie-
my zorganizować pierwszy turniej na 
trawie – mówi Michał Juskowiak, me-
nager drużyny.

Gala została zorganizowana 
w ramach projektu „Latające talerze 
spełniają marzenia” dofi nansowane-
go ze środków gminy Dopiewo. Red
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Wszyscy zwycięzcy: od lewej Mateusz Rybarczyk, Kasia Młodzikowska, Julia Nowicka, Mateusz Gibki, Daniel 
Niedziela, Filip Szmyt, Michał Schiller, Maciej Łukasiewicz i Bogusz Nowak.

Mikołaj Lorens. 

NASZ PATRONAT
Mikołaj Lorens, tenisista AZS Po-
znań, osiągnął świetne rezultaty 
podczas turnieju TE WOW Air 
Open 14U w islandzkim Kópavogur. 
Poznaniak okazał się niepokonany 
w grze pojedynczej, a w podwójnej 
grając w parze z Nicholasem Zyg-
muntem (Start Wisła Toruń) prze-
grał dopiero w fi nale.

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

Bieg Unijny zbliża się wielkimi 
krokami. Już 1 maja biegacze ru-
szą 10-kilometrową trasą wiodącą 
ulicami Przeźmierowa. Tego dnia 
w godz. 10-13 nastąpią utrudnie-
nia w ruchu na ulicach: Kościelna, 
Kwiatowa, Krańcowa, Wysogotow-
ska, Brzozowa, Akacjowa, Wiosny 
Ludów, Ogrodowa, Leśna, Dolina 
i Łanowa. Organizatorzy proszą 
o wyrozumiałość oraz nie parkowa-
nie i nie przemieszczanie się pojaz-
dami mechanicznymi po trasie Bie-
gu Unijnego w ww. godzinach. 

Biuro zawodów będzie czynne   
1 maja w  godz. 7.30–9.30. O roz-
grzewkę przed biegiem zadba Wuef 
Club. W jego trakcie i po zakończe-
niu kibice i uczestnicy będą mogli 
skorzystać z usług Centrum Terapii 

Manualnej. Poza pamiątkowymi 
medalami, każdy uczestnik biegu 
otrzyma vouchery teatralne, któ-
rych fundatorem jest Teatr Nowy 
w Poznaniu. Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii dostaną nagrody fi -
nansowe, statuetki i bukiety przygo-
towane przez pracownię Kwiatowe 
Inspiracje Magdaleny Jerzyńskiej 
z Przeźmierowa. 

Organizatorzy zapraszają na 
trasę biegu kibiców, mieszkańców 
Przeźmierowa i okolic, aby z całych 
sił dopingowali uczestników biegu.

Zapraszamy na Turniej Kopa Spor-
towego o Puchar Wójta Gminy Tar-
nowo Podgórne, który odbędzie się 7 
maja w hali sportowej OSiR w Prze-
źmierowie. Rozgrywki rozpoczną się 
o 14 i odbywać się będą w klasyfi kacji 
drużynowej, indywidualnej i par (dla 
najlepszych puchary i nagrody).

Organizatorem turnieju jest 
Wielkopolska Liga Kopa Sporto-
wego, a patronat honorowy przyjął 
wójt gminy Tarnowo Podgórne Ta-
deusz Czajka. 

Zapisy już trwają i przyjmu-
je je Jerzy Piaskowski pod nr. tel. 
575 628 594. ARz

Niemal 50 załóg wzięło udział 
w  tegorocznej edycji rajdu samo-
chodowego dla pań „Motobabki”, 
który primaaprilisowy humor po-
łączył z odświętnością Dnia Kobiet. 
Start zlokalizowany został na placu 
gminnym w Dopiewie, a meta w po-
bliskim Fiałkowie, ale zanim panie 
do niej dotarły, miały do przejecha-
nia trasę wg itinerera strzałkowego 
oraz wykonanie kilku zadań: lot na 
miotle, odmierzanie „na oko” setki 
wody, wykonanie dwóch prób samo-
chodowych na sprawność kierowcy, 
slalom tirem po placu manewro-
wym, znalezienie silnika w  starej 
skodzie, a  także ustawienie z  okna 
samochodu kubków według kolo-
rów na trzech oddalonych od siebie 
beczkach, bez możliwości cofania.

Organizatorem rajdu jest Stowa-
rzyszenie Miłośników Starych Sa-
mochodów i  Motocykli „Mikrus”, 
a  jego komandorem i pomysłodaw-
cą – Zbigniew Kopras z  Fiałkowa, 
który tym razem wcielił się w  Nie-
złego Pacjenta. Część załóg prze-
kroczyła linię mety.

Każda z  załóg biorących udział 
w  rajdzie miała szansę otrzymać 

nagrody i  upominki. Kulminacyj-
nym momentem było ogłoszenie 
wyników i  wręczenie trofeów przez 
Zbigniewa Koprasa i zastępcę wójta 
gminy Dopiewo Pawła Przepiórę, 
ponieważ „Motobabki” objął patro-
natem wójt.

Zanim to nastąpiło panie mogły 
zregenerować siły przy kiełbaskach, 
cieście i  maszynach masujących 
„krągłości”, a  także przejść przy-
spieszony kurs samoobrony. Jury 
w tym czasie zliczało wyniki i punk-
ty karne. Gdy listę na szybie powiesił 
kurier jurorów, wszystko było jasne.

Zwycięstwem cieszyły się Panie 
z  załogi nr 24, którym przewodziły 
Anna Paczanowska-Stasiak i  Mag-
dalena Adamek. Drugie miejsce 
zajęła załoga nr 33 z Anną Rajewską 
i Moniką Bzdziel na czele. Na trze-
cim miejscu dojechała załoga nr 22, 
której z kolei szefowała Marta Maj-
sner.

Brawa dla Mikołaja 

Bieg Unijny

Sportowy kop 
w Przeźmierowie

Motobabki’2016

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Zbigniew Kopras 
z Fiałkowa wcielił się 
w Niezłego Pacjenta 

Anna 
Lis 
kontakt@naszglospoznanski.pl

REKLAMA  691-895-296
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Dołącz do drużyny Reissa
Rozpoczęły się nabory do Akademii Piłkarskiej Reissa w prawie 30! W treningach może wziąć udział każde 
dziecko, które ukończyło 4 lata
Początek wiosny to idealny moment, 
aby zaplanować zajęcia pozalekcyjne 
dla dzieci. Wraz z pierwszymi pro-
mieniami słońca, z ciekawą sporto-
wą propozycją wychodzi Akademia 
Piłkarska Reissa. Ogłaszając wiosen-
ny nabór w prawie 30 lokalizacjach 
w powiecie poznańskim oraz w Opa-
lenicy, zaprasza wszystkie dzieci do 
udziału w treningach w kategoriach 
wiekowych: skrzat (4–6 lat), żak 
(7–9 lat), orlik (10–11 lat), młodzik 
(12–13 lat), trampkarz (14–15 lat), 
junior młodszy (16–17 lat). Do klu-
bu mogą dołączać zarówno chłopcy, 
jak i dziewczynki.

Akademia Piłkarska Reissa to 
klub sportowy, który nie prowadzi 
selekcji – wszystkie dzieci marzące 
o piłkarskiej karierze mogą spróbo-
wać swoich sił w jednej z najwięk-
szych szkółek piłkarskich w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. Klub, 
pod egidą którego gra obecnie 
5800 zawodników, jako jedyny or-
ganizuje rozgrywki we wszystkich 
kategoriach wiekowych – Wielko-
polsko-Lubuskie Ligi Piłkarskie. 
Ponadto, drużyny Akademii biorą 
udział w ligach Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej. W trenin-
gach może wziąć udział każde 
dziecko, które ukończyło 4. rok 

życia. Czy to odpowiedni czas, aby 
rozpocząć swoją przygodę z piłką 
nożną? Prezes zarządu Akademii 
Piotr Matecki rozwiewa wszelkie 
wątpliwości:

– Na początku chcemy przede 
wszystkim przekazywać dzieciom 
radość z aktywnego spędzania cza-
su z rówieśnikami. W najmłodszych 
grupach prowadzimy głównie za-
jęcia ogólnorozwojowe, piłka jest 

dodatkiem do gier i zabaw rucho-
wych. W starszych kategoriach wie-
kowych nasi podopieczni zaczynają 
treningi ukierunkowane na rozwój 
piłkarski. Taki system szkolenia 
działa znakomicie – dzięki niemu 
młodzi piłkarze mają zapewnio-
ną ciągłość rozwoju, gdyż mogą 
płynnie przechodzić przez kolejne 
szczeble Akademii, zaczynając od 
sportowych zajęć w przedszkolach, 

a kończąc na drużynie seniorów. 
Ponadto nasi zawodnicy mają wie-
le okazji do podnoszenia swoich 
umiejętności, gdyż poza treninga-
mi na lokalizacji, biorą także udział 
w Wielkopolsko-Lubuskich Ligach 
Piłkarskich, obozach sportowych 
oraz turniejach piłkarskich.

To, co wyróżnia Akademię spo-
śród innych klubów piłkarskich, to 
nie tylko brak selekcji, ale przede 

wszystkim własna metodologia 
szkolenia, oparta na zagranicz-
nych wzorcach. Wszystko po to, 
by zapewnić profesjonalny rozwój 
piłkarski. Jak zauważa Piotr Reiss, 
patron klubu, Akademia posiada 
długofalowe cele, z czego najważ-
niejszym z nich jest wychowywanie 
przyszłych reprezentantów Polski. 

– Cieszę się, że udało nam się 
stworzyć projekt, dzięki któremu tyle 
dzieci pokochało aktywność fi zycz-
ną. Pamiętajmy, że ruch to zdrowie, 
a zajęcia sportowe pomagają  nie 
tylko w rozwoju sprawności ogólnej, 
ale uczą systematyczności oraz pracy 
w grupie. Im wcześniej dziecko za-
cznie trenować, tym większa szansa 
na odniesienie sukcesu za kilka, bądź 
kilkanaście lat. Dobrym przykładem 
są nasze dwie podopieczne, w Aka-
demii trenowały niemal od samego 
początku jej funkcjonowania. Roz-
poczynały od treningów w najmłod-
szych grupach wiekowych, a dziś są 
zawodniczkami reprezentacji Polski 
kobiet do lat 15.

Wszystkich adeptów piłki nożnej 
zapraszamy do zapisów na stronie 
www.akademiareissa.pl. Więcej in-
formacji pod nr. tel. 502  741 749. 
Nie czekaj i już dziś rozpocznij pił-
karską przygodę z Akademią! Red

Patronem klubu jest Piotr Reiss, legenda poznańskiego Lecha.
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Na dobre rozpoczęły się spotkania 
turnieju, nad którym patronat objął 
„Nasz Głos Poznański”, rozgrywa-
ne przy sztucznym świetle, odbywa-
ją się na pełnowymiarowym boisku 
ze sztuczną trawą przy ul. Promieni-
stej w Poznaniu. Udział bierze pra-
wie 50 zespołów podzielonych na 
cztery ligi. Grają wszyscy! Z Pozna-
nia, Wielkopolski, nawet studenci 
zagraniczni (3 zespoły). Wybierani 
są DeBeściaki meczu, kolejki, tygo-
dnia. Najlepsi zdobywają atrakcyjne 
nagrody. Profesjonalna oprawa me-
dialna, sprawozdania m.in. w Na-
szym Głosie Poznańskim i na na-
szglospoznanski.pl oraz w telewizji 
internetowej redboxtv.pl. Patronat 
nad turniejem objęli prezydent Po-
znania i wójt Suchego Lasu. 

Wciąż można dołączyć do rozgry-
wek. Zapisy zespołów można do-
konywać w salonie piłkarskim Red 
Box przy ul. Promienistej 27a w Po-
znaniu lub telefonicznie pod nume-
rem: 730 992 417. Więcej na: red-
boxsport.pl, www.facebook.com/
redboxpoznan i redboxtv.pl . RJ

EKSTRALIGA
Lp. / Drużyna / Mecze / Punkty / Bramki
1. Auta Terenowe 3 9 39-5 (+34)
2. El-Pietz 2 6 13-9 (+4)
3. Lena Luboń 2 4 10-6 (+4)
4. Dom Wydawniczy Rebis
  2 4 10-8 (+2)
5. Niereal 2 3 8-8 (0)
6. Falquon 3 3 9-16 (-7)
7. Kantor Poker 1 1 5-5 (0)

8. Rakietowcy 3 1 8-21 (-13)
9. United 1998 4 0 7-31 (-24)

1 LIGA
Lp. / Drużyna / Mecze / Punkty / Bramki
1. Drużyna Szpiku 4 7 16-12 (+4)
2. Nat-Geo 4 6 17-12 (+5)
3. Gold Finance 3 6 9-7 (+2)
4. Budchem 3 6 10-9 (+1)
5. Kolporter Poznań 3 6 15-15 (0)

6. Mayart 2 4 10-8 (+2)
7. Mir-Bud 2 3 7-8 (-1)
8. FC Wikingowie 2 0 6-12 (-6)
9. Terrahaus.pl 3 0 9-16 (-7)

2 LIGA A
Lp. / Drużyna / Mecze / Punkty / Bramki
1. FC Wikia 3 7 21-10 (+11)
2. Wataha 2 6 19-3 (+16)
3. Roche 3 5 9-6 (+3)
4. Castorama Poznań 4 3 6-27 (-21)
5. Scan Trans Środa Wielkopolska
  2 2 10-10 (0)
6. DEKPOL 2 1 4-5 (-1)
7. Beastie Boys 2 0 4-12 
(-8)  

2 LIGA B
Lp. / Drużyna / Mecze / Punkty / Bramki
1. Leśne Dziadki 4 7 23-19 (+4)
2. FC PUMS 2 6 7-5 (+2)
3. GOLS PLUS 2 4 18-10 (+8)
4. SM Poznań 3 3 26-22 (+4)
5. FC Talenty 3 3 17-13 (+4)
6. Troglodyci 0 0 0-0 (0)
7. Propex Oldboye Red Box
  2 0 6-28 (-22) 

3 LIGA A
Lp. / Drużyna / Mecze / Punkty / Bramki

1. KS Ciamajdy Reaktywacja
  3 6 17-8 (+9)
2. Amazon POZ 1 Poznań
  2 6 9-5 (+4)
3. Pekabex 4 6 17-15 (+2)
4. KS Arvato 3 6 14-14 (0)
5. Majorczyk Śrem 3 3 10-8 (+2)
6. MC2 Konsulting 3 2 9-17 (-8)
7. FC Grunwald 2 0 4-13 (-9)

3 LIGA B
Lp. / Drużyna / Mecze / Punkty / Bramki
1. Z.P. Szpiki 3 7 28-17 (+11)
2. Dundalk FC 4 5 12-11 (+1)
3. PIMR 2 4 11-5 (+6)
4. ADM SSC 3 4 15-16 (-1)
5. Bergerat Monnoyeur 4 1 8-25 (-17)
6. Kumple z Piły 0 0 0-0 (0)
7. Grodno Hurtownie Elektryczne

Najlepsi strzelcy 
w poszczególnych ligach:
Ekstraliga, Patryk Niemczyk, 
(Auta Terenowe)  9 bramek
I liga, Przemysław Szukała,
(Drużyna Szpiku) 9 bramek
II liga, Wojciech Borowiak
(FC Talenty) 9 bramek
III liga, Konrad Sitak
(ZP Szpiki) 14 bramek

Liga Piłkarska Szóstek Red Box ruszyła na całego

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

NASZ PATRONAT Zespół ADM.
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Już w niedzielę, 17 kwietnia o godz. 
16.45 na odnowionym stadionie, na 
poznańskim Golęcinie, aktualny wi-
cemistrz Polski, czyli Betard Sparta 
Wrocław będzie podejmował ROW 
Rybnik. Fani żużla zobaczą wyścigi, 
w których pary będą prowadzić Tai 
Woffi nden, Maciej Janowski oraz 
Szymon Woźniak.

Zgodnie z naszymi wcześniejszy-
mi zapowiedziami miasto Poznań 
i Poznańskie Stowarzyszenie Żużla 
porozumiały się z WTS Sparta Wro-
cław i przez cały sezon 2016 żużlowej 
PGE Ekstraligi drużyna Betard Sparta 
Wrocław będzie podejmowała rywali 
z najlepszej ligi świata na stadionie na 
Golęcinie. Obiekt cały czas jest moder-
nizowany, aby w przyszłości swoje me-
cze ligowe rozgrywali na nim zawod-
nicy Poznańskiego Stowarzyszenia 
Żużlowego. Przypomnijmy, że jeszcze 
kilka lat temu w zestawieniu frekwencji 
na imprezach sportowych w naszym 
mieście Skorpiony zajmowały drugie 
miejsce za Lechem Poznań. 

Pierwsza okazja, aby przypomnieć 
sobie zapach metanolu już w najbliż-
szą niedzielę, 17 kwietnia. Tego dnia 

Sparta będzie podejmować ROW 
Rybniki. Stadion na Golęcinie będzie 
mógł pomieścić ok. 10.000 osób.

– 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. 

Wrocławianie tuż przed inaugura-
cją nowego sezonu wygrali sparing 
z Eko-Dir Włókniarz Częstochowa 
52:37 i ulegli Unii Tarnów 40:50. Na-
tomiast w rozegranych w minionym 
tygodniu eliminacjach fi nału Złotego 
Kasku żużlowcy Sparty zaprezentowa-
li się z bardzo dobrej strony. Tomasz 
Jędrzejak zajął drugie miejsce z do-
robkiem 13 punktów, a mający jedno 
oczko mniej Maksym Drabik był trzeci 
i wywalczyli awans do fi nału będącego 

jednocześnie krajowymi eliminacjami 
Indywidualnych Mistrzostw Świata. 
Rezerwowym w fi nale Złotego Kasku 
będzie Sebastian Ułamek, który pod-
pisał z WTS-em kontrakt warszawski. 
Oprócz niego na swoją kolej na start 
będzie również czekał Szymon Woź-
niak. Betard Sparta Wrocław nowy 
sezon zainauguruje wyjazdowym spo-
tkaniem z drużyną Ekantor.pl Falubaz 
Zielona Góra. 

Dystrybucja biletów na mecz Be-
tard Sparta Wrocław – ROW Ryb-
nik już się rozpoczęła. Bilety można 
zakupić poprzez strony internetowe 
bilety.pszpoznan.com.pl i bilety.wts.
pl, w siedzibie Poznańskiego Stowa-
rzyszenia Żużla przy ulicy Warmiń-
skiej 1 w Poznaniu od poniedziałku 
do piątku w godz. 14.00 – 18.00, 
w siedzibie WTS oraz w dniu me-
czu, tj. 17 kwietnia 2016 r. w kasach 
na stadionie Golęcin od godz. 14.

– Żużel to rywalizacja fair play, 
adrenalina na torze i niepowtarzal-
na, rodzinna atmosfera na trybu-
nach – mówi Katarzyna Politowska, 
dyrektor marketingu WTS. Bilety 
są w cenie od 13,50 zł do 90 zł.

Żużlowa ekstraliga w Poznaniu! 
Zobacz mecz Betardu Sparty Wrocław, drużyny, nad którą patronat objął „Nasz Głos 

Poznański”, z ROW Rybnik. Mamy dla Was dwa bilety!
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Maciej Janowski, lider WTS Sparty, 
z „Naszym Głosem Poznańskim”. 

NASZ PATRONAT

Dla naszych Czytelników 
mamy dwa bilety na mecz, któ-
ry odbędzie się 17 kwietnia. Jak 
je zdobyć szukajcie na naszglo-
spoznanski.pl.

Zdobądź bilet

• Tomasz Jędrzejak – kapitan, 
Maciej Janowski, Tai Woffi nden, 
Szymon Woźniak, Vaclav Milik, 
Nick Morris, Szymon Woźniak, 
Vaclav Milik, Nick Morris, 
Adrian Gała, Maksym Drabik, 
Damian Dróżdż, Przemysław 
Liszka, Jarosław Krzywosz

Betard Sparta 2016

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Najlepsza żużlowa 
liga świata 
na Golęcinie


