
BE
ZP

ŁA
TN

Y 
DW

U
TY

GO
DN

IK
 M

IE
SZ

KA
Ń

CÓ
W

 P
O

ZN
AN

IA
 I 

O
KO

LI
C

PO
ZN

A
Ń

, B
U

K,
 C

ZE
RW

O
N

A
K,

 D
O

PI
EW

O,
 D

U
SZ

N
IK

I, 
KL

ES
ZC

ZE
W

O,
 K

O
M

O
RN

IK
I, 

KO
ST

RZ
YN

, K
Ó

RN
IK

, L
U

BO
Ń

, M
O

SI
N

A,
 M

U
RO

W
A

N
A

GO
ŚL

IN
A,

 O
PA

LE
N

IC
A,

 P
U

SZ
CZ

YK
O

W
O,

 P
O

BI
ED

ZI
SK

A,
 R

O
KI

ET
N

IC
A,

 S
TĘ

SZ
EW

, 
SU

CH
Y 

LA
S,

 S
W

AR
ZĘ

DZ
, 

TA
RN

O
W

O
 P

O
DG

Ó
RN

E 

NR 97 / 25 KWIETNIA 2016 / NAKŁAD 20.000NAKŁAD 20.000 / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Kibice o odwołanym meczu na Golęcinie Kibice o odwołanym meczu na Golęcinie STR. 15
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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!

INWESTYCJE W POZNANIU I POWIECIE
W TYM NUMERZE D O D A T E K  M I E S Z K A N I O W Y

Hity Varius Manx Hity Varius Manx 
Varius Manx z Kasią Stankiewicz wystąpi 8 maja w poznańskim Eskulapie.Varius Manx z Kasią Stankiewicz wystąpi 8 maja w poznańskim Eskulapie.

Mamy dla Was pięć podwójnych zaproszeń. Więcej naMamy dla Was pięć podwójnych zaproszeń. Więcej na STR. 13STR. 13
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Jaśkowiak powinien zażegnać konfl ikt z kibicami

Kalendarium

29 kwietnia 
PIĄTEK
• W poznańskiej Sali Ziemi 
o godz. 19 wystąpi Krzysztof 
Krawczyk. 

30 kwietnia / 1 maja
SOBOTA / NIEDZIELA
• W ten weekend odbędzie się 
9 edycja akcji „Poznań za pół 
ceny”. Poznaniacy i turyści po 
raz kolejny będą mogli skorzy-
stać z dziesiątek ofert z 50-pro-
centowym rabatem. Więcej 
piszemy na naszym portalu 
naszglospoznanski.pl.

4 maja
ŚRODA
• W CK Zamek odbędzie się 
wykład „Opera w Biedronce. 
O muzyce klasycznej w rekla-
mach i nie tylko”. Prowadzenie: 
Zuzanna Kwiatkowska, g. 
11.30, Sala Kinowa / wstęp 
wolny.

5 maja
CZWARTEK
• Po raz czwarty odbędą się 
Poznańskie Dywany Kwiatowe. 
Tyczenie i sypanie zaplanowa-
no na 5 maja, natomiast przez 
kolejne dni (6–9 maja) będą one 
podziwiane przez mieszkańców. 

12 maja
CZWARTEK 
• Niderlandzki zespół „Wojtek 
Justyna Tree…Oh wystąpi 
o godz. 20 w poznańskim klubie 
Blue Note. Grupa wykonuje 
muzykę określaną jako jazz 
na funkowym gruncie. Dla 
naszych Czytelników mamy dwa 
pojedyncze zaproszenia. Jak je 
zdobyć? Szukajcie na naszglo-
spoznanski.pl.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Ostatnio głośno jest o konfl ikcie 
na linii prezydent Poznania – kibice 
Lecha. Wywołała go wypowiedź 
Jacka Jaśkowiaka o głoszonych na 
stadionie hasłach rasistowskich 
i nacjonalistycznych, które w jego 
mniemaniu psują wizerunek mia-
sta. Potem prezydent dolał oliwy do 
ognia mówiąc, że będzie dyscypli-
nował kiboli karami. 

Nie dziwię się reakcji kibiców, 
którzy w ripoście napisali, że to pre-
zydent szkodzi wizerunkowi miasta, 
lekceważąc tak ważne wydarzenia, 

jak rocznica wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, uczczenie pamięci 
Żołnierzy Wyklętych czy też poprzez 
usiłowanie wprowadzania utopij-
nych wizji miasta bez samochodów 
– zwłaszcza z rejestracją PZ.

Zadziwia mnie brak dyplomacji 
prezydenta. Nie po raz pierwszy 
zresztą zraża on sobie dużą grupę 
społeczną. Przypomnę tylko oburze-
nie wójtów i burmistrzów, gdy z me-
diów usłyszeli, że chciałby przyłączyć 
do Poznania niektóre okoliczne 
gminy. Nawet jeśli miałby rację, to 

takie delikatne kwestie załatwia się 
najpierw w gronie osób zaintere-
sowanych, a wypowiedzi medialne 
konstruuje się zupełnie inaczej…

Uważam, że konfl ikt prezy-
dent – kibice szkodzi Poznaniowi. 
Powinien on zostać pilnie zażegna-
ny. Mam nadzieję, że 2 maja cała 
Polska zobaczy prezydenta na Sta-
dionie Narodowym, kiedy będzie 
wspierał Lecha w fi nale Pucharu 
Polski. Byłby to dobry sygnał do 
całego kraju, że w Poznaniu dzieje 
się dobrze. 

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

Dziwi brak 
dyplomacji prezy-
denta Poznania 

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

Teraz ogłoszenie lub reklamę w „Naszym Głosie Poznańskim” można 
zamówić także w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 62A (sklep 
Dobre Okna), tel. 61 8164 376, 602 150 364. 
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POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

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

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

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

9 V
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

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

REKLAMA

Zwłaszcza Naramowice są najbar-
dziej zaniedbane pod względem in-
frastruktury drogowej, a co za tym 
idzie – w kwestii szybkich połączeń 
komunikacją miejską. Chodzi tu 
przede wszystkim o tramwaje, o któ-
rych budowie do tych osiedli mówi 
się od wielu już lat. A realizacji – 
poza planami – nadal nie widać. 

To najszybciej rozwijające się osie-
dle w Poznaniu łączy z centrum wą-
ska ulica Naramowicka. Kiedyś była 
to droga prowadząca do przedmieść, 
a Naramowice takimi były. Już od 
1950 roku jeździły tam trolejbusy(!), 
które pętlę miały w centrum mia-
sta – wpierw na ówczesnym placu 
Młodej Gwardii, dzisiejszym Cyryla 
Ratajskiego, a potem na Garbarach. 
W 1969 roku – na fali likwidacji 
trakcji trolejbusowej w Poznaniu 
– również do Naramowic zastąpiły 
je autobusy. Wówczas jeszcze wy-
godnie jeździło się nimi do sennego 
wówczas przedmieścia. 

Tramwaj czy szybki autobus?
Kłopoty komunikacyjne zaczęły 

się z końcem lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, gdy zaczęły być bu-
dowane na Naramowicach, a jeszcze 
wcześniej w północnych rejonach 
Winograd – w pobliżu ul. Lechickiej 
– osiedla mieszkaniowe. Nikt wów-
czas nie przyglądał się temu, jakie 
są możliwości dojazdowe i jak dzia-
ła komunikacja. Kłopoty ostatnich 
kilkunastu lat nasiliły się, gdy w co-
dziennych korkach w wąskich ulicach 
Naramowickiej i Lechickiej tkwili pa-
sażerowie autobusów miejskich. Już 
wtedy zaczęto poważnie mówić o ko-
nieczności budowy linii tramwajowej. 
Powstała koncepcja poprowadzenia 
jej od ulicy Murawa lub od pętli Wil-
czak. Poprzednie władze miasta (za 
prezydenta Ryszarda Grobelnego) 
plan ten rozbudowały o budowę no-
wej drogi, tzw. Nowonaramowickiej, 
która odciążyć miała starą ulicę Nara-
mowicką. Był też pomysł – w miejsce 
budowy linii tramwajowej – poprowa-
dzenia na wydzielonym pasie jezdni 
– tzw. szybkich autobusów, a nawet 
odtworzenia linii trolejbusowej, która 
przecinać miałaby miasto z północy 
na południe w kierunku… osiedla Ko-
pernika. Nic z tych planów nie wyszło. 
Jedynym rozwiązaniem, umożliwiają-
cym mieszkańcom Naramowic szyb-
sze dotarcie do centrum (i odwrotnie) 
było uruchomienie autobusu linii 46, 
który łączy te północne osiedle ze sta-
cją „Szymanowskiego” Poznańskie-
go Szybkiego Tramwaju. Można było 
w ten sposób nieco ominąć korki na 
ulicy Naramowickiej i szybciej doje-
chać do pracy, szkoły i do domu.

Kiedy i jak pojechać ma tramwaj?
Gdy zmieniły się władze Poznania, 

nowa ekipa powróciła do koncepcji 
budowy tramwaju na Naramowice. 
Mówiło się nawet, że na koniec obec-
nej kadencji prezydenta Jacka Jaś-
kowiaka tramwaj ten ma szanse po-
jechać. Teraz już wiadomo, że jest to 
już nierealne. Skala problemów prze-
rosła koncepcję szybkiej budowy. 

Jest jednak harmonogram prac 
budowy trasy, o którym ostatnio – na 
prośbę radnych Naramowic – poin-
formował poznański magistrat. Wy-
nika z niego, że w tym roku mają być 
uzyskane „decyzje środowiskowe 
i studium wykonalności”, a przede 
wszystkim złożony wniosek o dofi -
nansowanie unijne. Natomiast prze-
targ na budowę trasy ma być rozpi-
sany za dwa lata, a pierwsze prace 
przy budowie kilkukilometrowej linii 
– od pętli Wilczak do ul. Bożydara 
(za obwodnicą kolejową) – miałyby 
rozpocząć się w 2019 roku. Drugi 
etap poprowadzenia tramwaju z Na-
ramowic w stronę Garbar rozpocząć 
miałby się rok później. 

Oba odcinki będą wymagały prze-
budowy całej infrastruktury tech-
nicznej. W pierwszym, którego reali-
zacja kosztować ma 240 mln złotych 
(w tym ponad 90 mln zł dofi nanso-
wania unijnego) planowana jest bu-
dowa dwóch wiaduktów (na skrzyżo-
waniach z ulicą Lechicką i z torami 
kolejowymi obwodnicy północnej). 
Natomiast o ponad 110 mln złotych 
(czyli za 350 mln zł, w tym około 
142 mln zł z dotacji unijnej) droższa 
ma być budowa krótszego odcinka 
trasy tramwajowej od pętli Wilczak 
do Garbar. Spowodowane to jest 
koniecznym wzmocnieniem skarp 
nadwarciańskich, przebudową wia-
duktu w rejonie Garbar, ulicy Szelą-
gowskiej i Garbary wraz z realizacją 
trasy tramwajowej.

Były propozycje poprowadzenia 
z Wilczaka trasy tramwajowej w kie-
runku Śródki (wraz z rewitalizacją 
tego rejonu miasta) oraz budowy 
mostu nad Wartą, ale ta koncepcja 
okazuje się droga, ponadto wydłu-
żyłaby czas przejazdu tramwajom 
naramowickim do centrum miasta.

Ostrożny optymizm
Patrząc jednak na to jak długo 

trwa przebudowa Kaponiery, a także 
skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego 
i Przybyszewskiego, trzeba z rezer-
wą odnieść się do czasu realizacji 
trasy tramwajowej na Naramowice. 
Mieszkańcy powątpiewają czy do-
czekają się jej za pięć, sześć, a nawet 
dziesięć lat. Zwłaszcza że o tramwa-
ju na Naramowice mówiło się już 

kilkanaście lat temu. Bardziej realna 
jest budowa krótkiego (półkilome-
trowej długości) odcinka do osiedla 
Kopernika – od ul. Grunwaldzkiej – 
w ul. Smoluchowskiego. Choć i tam 
mieszkańcy zaczynają powątpiewać, 
bo magistrat ma dla nich propozycję 
budowy trasy wzdłuż ul. Arciszew-
skiego (do Hetmańskiej), a więc 
znacznie dłuższą i droższą. I to już 
powoduje, że także o tym rejonie, 
jako miejscu usprawnienia komu-
nikacji, nadal się tylko mówi i snuje 
plany.

Wypatrywania tramwajów ciąg dalszy
Nie mają szczęścia mieszkańcy osiedli na Naramowicach, ale także z osiedla Kopernika do komunikacji
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W codziennych korkach na ul. Naramowickiej tkwią kierowcy i pasażerowie autobusów miejskich.

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl



NR 97 / 25 KWIETNIA 2016

4 WYDARZENIA

REKLAMA

Środowisko wielkopolskich orga-
niczników coraz bardziej wyróżnia 
się na tle opiniotwórczych środo-
wisk tego regionu i całej Polski. 
Udowodniło to Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Programowe 
Członków Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu, 9 kwiet-
nia br. Zgodnie z przyjętą tradycją 
omawiano sprawy ważne dla same-
go Towarzystwa jak i Wielkopolski. 
Mówiono do osiągnięciach i ambit-
nych planach. Wyróżniono osobo-
wości, które mają szczególny wkład 
w kształtowanie kultury i życia oby-
watelskiego Wielkopolski. 

Uczestnicy byli świadkami sym-
bolicznego i ważnego wydarzenia 
– uhonorowania dr. Mariana Króla, 
prezydenta THC Statuetką Złote-
go Hipolita i Godnością „Wybitna 
Osobistość Pracy Organicznej”. Dr. 
Marian Król przyjął to prestiżowe 
wyróżnienie na wniosek Kapituły 
Towarzystwa, jako osobistość, która 
15 lat wcześniej była pomysłodaw-
cą statuetki. Co więcej, piastowała 
liczne funkcje społeczne i obywa-
telskie, których efekty są widoczne 
w całej Polsce. Wspomnieć należy 
choćby o jego ostatniej inicjatywie 

– budowie pomnika Ignacego Jana 
Paderewskiego w Poznaniu, który 
odsłonięto 6 maja 2015 r. 

Statuetki Honorowego Hipolita 
i godność „Lidera Pracy Organicz-
nej” otrzymali: prof. dr Ryszard 
Koczorowski – kier. Kliniki Gero-
stomatologii Uniwersytetu Medycz-
nego – Poznań oraz Marek Nowak – 
nauczyciel dyplomowany – Zespołu 
Szkół Komunikacji im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu – członek 
carządu THC. 

Na zebraniu wręczono także pre-
stiżowe medale „Labor Omnia Vin-
cit” – „Praca Wszystko Zwycięża” 
za wyjątkowe zasługi na rzecz upo-

wszechniania idei pracy organicz-
nej. Otrzymali je: Jacek Bielaczyk 
– dyrektor „Concordia Polska”– 
sekretarz THC i Sławomir Lechna 
– red. nacz. „Nasz Glos Poznański” 
– członek zarządu THC. 

– Decyzja zarządu THC jest wyra-
zem najwyższego uznania dla Pana 
działalności dziennikarskiej oraz 
charytatywnej i społeczno-kultural-
nej – napisał w liście gratulacyjnym 
dr Marian Król. Wśród laureatów 
medali Labor Omnia Vincit są 
m.in.: Krzysztof Penderecki, An-
drzej Wajda, Krzysztof Zanussi, dr 
Jan Kulczyk, Bronisław Komorow-
ski.

W związku z budową pomnika 
Paderewskiego do przyjęcia medali 
okolicznościowych autorstwa prof. 
Krzysztofa Jakubika, poproszono 
takie osobistości jak: prof. Andrzej 
Legocki – członek PAN, członek 
honorowy THC, prof. Józef Orczyk 
– rektor Wyższej Szkoły Bankowej, 
członek THC, prof. Adam Hamrol 
– tektor PP w l. 2006– 2012, prof. 
Zbigniew Młynarek – prezydent 
Polskiego Komit. Geotechniki, czł. 
THC, Piotr Koczorowski – prezes 
Enea–Oświetlenie, czł. THC, Adam 
Kochanowski – dziennikarz, fi lmo-
wiec, członek THC, Stefan Mikołaj-
czak – prezes Wojew. Związku OSP, 

czł. THC, Bolesław Januszkiewicz 
– b. dyr. Muzeum Hipolita, sekr. 
Kom. Rewiz. THC, Jan Wesołow-
ski – członek THC z Gniezna, Da-
nuta Wawrzyniak – Kamieniarstwo 
– Murowana Goślina, Zbigniew 
Wawrzyniak – Kamieniarstwo – 
Murowana Goślina.

Towarzystwo im. Hipolita Ce-
gielskiego za jeden ze swoich ce-
lów stawia sobie upowszechnianie 
pracy organicznej wśród młodego 
pokolenia Polaków i Europejczy-
ków. Co więcej, pragnie nagradzać 
tych spośród nich, którzy są lidera-
mi w branży swoich działań i pracę 
zawodową potrafi ą połączyć z dzia-
łaniami charytatywnymi i dla dobra 
społecznego. Takimi liderami zosta-
li: Wojciech Laskowski – nauczyciel 
akademicki – Poznań; inż. Piotr 
Wawrzyniak – kamieniarz – Muro-
wana Goślina; Marcin Derbis – wy-
dawca miesięcznika „rys Historycz-
ny”, Poznań. 

Praca organiczna w praktyce
Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” dla red. nacz. „Naszego Głosu Poznańskiego”

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Dr Marian Król otrzymał statuetką „Złotego Hipolita”, a red. Sławomir Lechna „Labor Omnia Vincit. 
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Rośnie hala
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Stęszewie 
postępuje bardzo szybko

Przypomnijmy, że ma być ona goto-
wa już z końcem listopada. Potem 
przyjdzie czas na wszelkie odbiory 
techniczne, więc ofi cjalne otwarcie 
nastąpi zapewne w styczniu. 

A jak wyglądać będzie elewacja 
hali? Wybrana zostanie jedna z trzech 
zaproponowanych koncepcji. Opinię 
w tej sprawie mogą wyrażać miesz-
kańcy, którzy mają możliwość odda-
nia głosu w sondzie na www.steszew.
pl. Póki, co największą popularnością 
cieszy się wariant 1. Lech

Komorniki: 
wypłaty „500+”
Dokładnie trzy tygodnie od wejścia 
w życie ustawy o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci i przyjęcia 
pierwszych wniosków, w gminie 
Komorniki rozpoczynają się wypła-
ty świadczenia „500+”. Realizujący 
usługę Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Komornikach przyjął przez ten 
czas 1985 wniosków, z tego 1094 
w formie elektronicznej. Pracowni-
cy sporządzili już pierwsze decyzje 
o przyznaniu świadczenia i w pią-
tek, 22 kwietnia dokonywane będą 
pierwsze wypłaty. 

Przypomnijmy, że OPS w Ko-
mornikach zatrudnił dwie osoby do 
realizacji nowego zadania, ale przez 
pierwsze miesiące do prac są za-
angażowani także dotychczasowi 
pracownicy. Według statystyk mel-
dunkowych szacowano, że w gminie 
zostanie złożonych ok. 2500 wnio-
sków o świadczenie wychowawcze. 

Wnioski złożone do tej pory to 80% 
z nich. Świadczyć to może o wyso-
kiej świadomości naszych miesz-
kańców, bądź o niedoszacowanej 
liczbie osób niezameldowanych 
zamieszkujących gminę. Urząd 
gminy, w którym od kwietnia zlo-
kalizowano centrum świadczeń, 
był gotowy na przyjęcie dużej ilości 
wnioskodawców w pierwszych ty-
godniach obowiązywania ustawy. 
Kolejek jednak nie było, organizacja 
sobotnich dyżurów OPS w kwietniu 
oraz fakt, że większość wybiera dro-
gę elektroniczną do złożenia wnio-
sku pozwoliły na bezproblemowe 
wdrożenie ustawy. 
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

REKLAMA 
 691-895-296

APT CONTRAIN (5612) 

POSZUKUJE OSÓB DO

PRACY NA PRODUKCJI PRACY NA PRODUKCJI 
W GRODZISKU WLKP. W GRODZISKU WLKP. 

KONTAKT: 503-193-297
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KOMINKI
M O N T A Ż  I  P R O D U K C J A 

5 0 9 - 1 6 6 - 1 3 7

PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

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

Nagrodzono 
najlepszych
Najlepsi hodowcy bydła i producenci mleka nagrodzeni
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania. 

16 marca w  Sali Sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Gminy Stęszew odbyło 
się spotkanie hodowców bydła i pro-
ducentów mleka. Jego organizato-
rem spotkania Polska Federacja Ho-
dowców Bydła i Producentów Mleka 
– Koło Rejonowe w Stęszewie.

Wydarzenie rozpoczęło się uro-
czystym powitaniem wszystkich ze-
branych przez prezesa koła Henryka 
Olejniczaka. Następnie uczestnicy 
mogli wysłuchać krótkiej prezenta-
cji na temat korzyści płynących dla 
hodowców ze współpracy z Polską 
Federacją Hodowców Bydła i Pro-
ducentów Mleka, jakimi są między 
innymi możliwość poddawania 
krów ocenie, wymiana doświadczeń 
z organizacjami międzynarodowy-
mi, korzystanie z systemu interneto-
wego pozwalającego na bieżąco mo-
nitorować wyniki i ocenę krów. 

W dalszej kolejności zaprezento-
wane zostały dane podsumowujące 
wyniki prac hodowlanych w woje-
wództwie wielkopolskim w 2015 r., 
w tym między innymi liczba krów 
objętych oceną wartości użytko-
wej bydła w stosunku do pogłowia 
krów mlecznych ogółem, porówna-
nie zmian liczby krów w gospodar-
stwach oraz wydajności pod wzglę-
dem produkcji mleka. 

Następnie przedstawiono wyniki 
oceny krów ras mlecznych za 2015 r., 
w PFHBiPM Stęszew. Zaprezento-
wani zostali najlepsi hodowcy w po-
szczególnych grupach krów ocenia-
nych. 

Kolejnym etapem spotkania było 
wręczenie dyplomów najlepszym ho-
dowcom w Kole Rejonowym Stęszew 
przez burmistrza Włodzimierza Pin-
czaka. Tutaj najlepszym w rankingu 

okazał się Jerzy Kokociński, który 
otrzymał również pamiątkowy pu-
char. Lista najlepszych hodowców 
według wydajności mlecznej przed-
stawia się następująco: 1. Kokociński 
Jerzy – 12046, 2. Olejniczak Hen-
ryk – 10385, 3. Kucharczyk Jacek 
– 10160, 4. Krzyczyński Bogusław 
– 9990, 5. Sapała Piotr – 9953, 6. 
Szydłowski Eugeniusz – 9811, 7. Ko-
strzewa Jerzy – 9751, 8. Piątkowski 
Zygfryd – 9616, 9. Cieślak Andrzej 
– 9577, 10. Domin Henryk – 9322.

Burmistrz Włodzimierz Pinczak 
życzył sukcesów w  dalszej pracy 
i osiąganiu coraz lepszych efektów.

Marta 
Mrowińska 
kontakt@naszglospoznanski.pl

26 kwietnia rozpocznie się przebu-
dowa ulicy Grunwaldzkiej w Plewi-
skach. Zmianie ulega organizacja 
ruchu na odc. od ul. Wołczyńskiej 
do Skrytej. Organizacja ruchu na 
czas trwania prac wprowadza utrzy-
manie ruchu jednokierunkowego 
od strony Poznania w kierunku 
Plewisk. Z kolei kierowcy jadący od 
strony Plewisk do Poznania muszą 

kierować się objazdem prowadzą-
cym ulicami: Skrytą, Fabianowską 
Trzebińską oraz Wołczyńską do ul. 
Grunwaldzkiej. 

Tymczasowy projekt organizacji 
ruchu przedstawiony przez wyko-
nawcę dotyczy prac prowadzonych 
pomiędzy ulicami Wołczyńską 
i Południową. Dla kolejnego, prze-
budowywanego odcinka drogi, tj. 

od ul. Południowej do ul. Północnej 
(z uwzględnieniem budowy sygna-
lizacji na skrzyżowaniu z ul. Mię-
tową) wykonawca przedstawi nowy 
projekt organizacji ruchu. Termin 
zakończenia budowy planowany 
jest na przełomie sierpnia i września 
br. i do tego czasu mogą też potrwać 
utrudnienia w ruchu.
Katarzyna Wozińska-Gracz

Plewiska: przebudowa Grunwaldzkiej
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Bank Gospodarstwa Krajowego 
wstrzymał przyjmowanie wniosków. 
Popularniejsze stały się więc ofer-
ty deweloperskie z przełomu roku 
2016/2017 oraz te, których fi naliza-
cja nastąpi w  następnym roku. Za-
tem, gdzie na terenie Poznania, jak 
i powiatu można szukać mieszkań 
dostępnych w ramach rządowego 
programu MdM? 

Ogłoszony w 2014 roku program 
Mieszkanie dla Młodych początko-
wo nie cieszył się dużym zaintere-
sowaniem. Przez dwa lata fundusze 
wykorzystano częściowo. W 2014 
tylko 34,5%, a w 2015 – 84,64% 
przewidzianych pieniędzy przekaza-
no młodym. Jednak z roku na rok po-
pularność rosła, bowiem dopłata sta-
nowiła dla rodzin znaczącą pomoc. 
Tegoroczne wyczerpanie się środ-
ków na cały rok 2016 już w marcu 
było dużym zaskoczeniem. Decyzja 
o wstrzymaniu przyjmowania wnio-
sków wydana przez BGK początkowo 

zmieniła plany wielu osobom, chcą-
cym nabyć mieszkanie jeszcze w tym 
roku. 

– Istnieje jednak rozwiązanie. Ban-
ki przyjmują wnioski o kredyt z dofi -
nansowaniem MdM pod warunkiem, 
iż termin ostatniej płatności za nie-
ruchomość dla dewelopera przypada 
w 2017 lub 2018 roku   – zaznacza 
Tomasz Rzeźniacki, kierownik jed-
nego z poznańskich oddziałów Open 
Finance Direc. 

Mieszkaniowy Poznań w 2017 roku
Poznaniacy nie mogą narzekać 

na małą liczbę mieszkań z rynku 
pierwotnego. W sercu Wielkopolski 
buduje się dużo, a to sprawia, że wy-
bór lokali jest szeroki. Na celowniku 
młodych poszukujących mieszkań, 
znajdują się aktualnie te inwestycje, 
które można nabyć z uzyskaniem do-
fi nansowania w ramach MdM-u. 

– Nasze osiedla to projekty wie-
loetapowe, dlatego sporo mieszkań, 

oddawanych w 2017 roku, jest do-
stępnych z dofi nansowaniem – mówi 
Lucyna Jarczyńska, dyrektor ds. mar-
ketingu i sprzedaży fi rmy Agrobex. 

Budów, które przewidują termin 
oddania mieszkań do użytku w na-
stępnym roku w Poznaniu jest wiele. 
– Obecnie do sprzedaży wprowadzi-
liśmy III etap osiedla Nowe Ogrody, 
który zostanie zrealizowany w 2017 
roku. A to powoduje, że nasi klienci 
mogą skorzystać z rządowego pro-
gramu – podkreśla Marlena Zapal-
ska, prezes spółki Proxin Ogrody. 
Podobnie wygląda sytuacja na Grun-
waldzie. 

– Nasze osiedle realizowane jest 
w kilku etapach. Ostatni z nich będzie 
oddany do użytku w marcu następne-
go roku, dlatego kupujący mogą skła-
dać wnioski o dofi nansowanie i uzy-
skać je z puli przewidzianej na 2017 
rok – mówi Marek Smogór, prezes 
Atrium Grunwald. 

Wielu deweloperów kończących 

projekty pod koniec bieżącego roku 
na część wpłaty fi nansowanej z MdM
-u jest w stanie poczekać do stycznia. 

– Nasze mieszkania kwalifi kują się 
do rządowego programu. Zdajemy 
sobie sprawę, że dopłata to duży za-
strzyk gotówki, dlatego postanowili-
śmy dostosować nasz system płatno-
ści do aktualnej sytuacji – deklaruje 
Agata Nowaczyk, z poznańskiego 
biura sprzedaży Ekonbud-Fadom.  

Podpoznańskie projekty w przy-
szłym roku
Sporo buduje się także na obrze-

żach Poznania. W gminie Komor-
niki powstaje III i IV etap Rodzin-
nych Ogrodów, który jest budowany 
przez Łowiccy Grupa Deweloperska 
– Nowe etapy będę oddane w przy-
szłym roku, dlatego klienci kredyto-
wi, kupujący u nas mieszkanie, mogą 
skorzystać z MdM-u – podkreśla 
Monika Walkowiak, specjalista ds. 
sprzedaży i marketingu z fi rmy Ło-

wiccy Grupa Deweloperska. Nato-
miast w Środzie Wielkopolskiej po-
wstaje osiedle Tulipanowe, Zalasewo 
wzbogaci się o nowe mieszkania na 
osiedlu Wiosennym, a w Swarzędzu 
fi rma Planetbud Development reali-
zuje kolejny projekt – osiedle Liliowe. 
– Zadbaliśmy o to, by ceny mieszkań 
naszych inwestycji łapały się w ramy 
programu MdM. Spora część jest od-
dawana w 2017 roku, dlatego klienci 
mogą uzyskać dofi nansowanie w ra-
mach rządowego programu – zauwa-
ża Weronika Potarzycka, z biura 
sprzedaży Planetbud Development.

 Taką samą deklarację składa KM 
Building. Firma realizuje osiedle Sło-
neczne w Brodowie i Rodzinny Zaką-
tek w Błażejewku. 

– Nasze plany mieszkaniowe się-
gają 2021 roku, dlatego osoby chcą-
ce nabyć mieszkanie ze wsparciem 
rządowego programu MdM mogą 
brać pod uwagę naszą ofertę – dodaje 
 Dokończenie na str. II

Program MdM nadal dostępny
Połowa marca przyniosła zaskakujące wiadomości dla osób starających się o dofi nansowanie 
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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 

Kupno nowego mieszkania zawsze 
wiąże się z euforią. Podekscytowani 
perspektywą nowego lokum, nowi 
właściciele wpadają w szał plano-
wania. Wybierają detale, dotyczące 
wystroju, a często w całej euforii 
zapominają, ile jeszcze czeka ich 
pracy i wydatków. Według portalu 
Kalkulatory Budowlane realny koszt 
wykończenia 51m2 mieszkania do-
chodzi do 40 tys. zł.

Wykończenie mieszkania wyma-
ga od kupującego nie tylko pienię-
dzy, ale także czasu. Często nowi 
właściciele po raz pierwszy mają do 
czynienia z branżą budowlaną i szu-
kają pomocy u specjalistów.

Mieszkanie to zawsze duży wy-
datek. Zdarza się, że kupujący nie 
oceniają realnie kosztów jakie niesie 
za sobą wykończenie lokalu w sta-
nie deweloperskim. Sporo można 
zaoszczędzić, jeśli część prac wyko-
nuje się samodzielnie, ale znacznie 
opóźnia to datę wprowadzenia się. 
Zatrudnienie fachowców wiąże się 
z dodatkowymi kosztami, a także 
z koniecznością nadzorowania prac 
we własnym, nowym M. Wyzwa-
niem staje się też odpowiedni dobór 
materiałów co – zwłaszcza dla laika 
– jest złożonym procesem. W jaki 
sposób poradzić sobie z pułapkami 
czyhającymi na kupujących i wciąż 

nie stracić radości z posiadania no-
wego mieszkania? Niektórzy dewe-
loperzy kompleksowo rozwiązują 
wszystkie wyzwania, które stawia 
rynek budowlany przed niedoświad-
czonym klientem.

Mnogość konkurencji sprawia, 
że dziś deweloper nie tylko sprze-
daje mieszkania, ale stara się speł-
nić wszystkie potrzeby przyszłego 
mieszkańca. Wybrane fi rmy wy-
chodzą naprzeciw oczekiwaniom 
i uruchamiają dodatkową usługę 
jaką jest wykończenie pod klucz. 
Dla przedsiębiorczych klientów 
jest to dobre rozwiązanie i jak po-
kazują statystyki duży odsetek 

kupujących decyduje się na taką 
opcję, przez co oferty są coraz bar-
dziej zróżnicowane i dostosowane 
do różnych budżetów. Przykładem 
może być fi rma Linea, budująca 
w podpoznańskiej Dąbrówce. De-
weloper posiada dwie oferty wy-
kończenia pod klucz.

– Nasze propozycje różnią się 
przede wszystkim ceną i standar-
dem materiałów. Wersja Comfort 
to pełna dowolność wyboru mate-
riałów we wcześniej wyznaczonych 
limitach cenowych. Wersja Basic 
jest tańsza, dotyczy tylko budynków 
Villa i Forma, ale również pozwala 
klientowi dobrać materiały według 
upodobań – mówi Adam Wędry-
chowicz, z fi rmy Linea. Dodaje tak-
że, że koszt takiego wykończenia 
to 350 zł/m2, co przy mieszkaniu 
o powierzchni 52m2 daje zaledwie 
18.200 zł. O dobór materiałów wy-
sokiej jakości, a także doświadczo-
nych fachowców i dopilnowanie 
prac – dba w tym wypadku dewe-
loper. Jak podaje Rynek Pierwotny, 

zainteresowanie takim rozwiąza-
niem rośnie.

– Nawet 30 proc., a czasem znacz-
nie więcej mieszkań jest nabywanych 
w stanie wykończonym pod klucz. 
Jest raczej przesądzone, że ten od-
setek będzie rósł. Coraz mniej opła-
calne i coraz bardziej absorbujące 
staje się wykańczanie mieszkań na 
własną rękę w zestawieniu z wciąż 
doskonaloną ofertą wykończeniową 
deweloperów. Poza tym dla klienta 
ważne jest posiadanie gwarancji na 
„wszystko” w jednej fi rmie – fi rmie 
deweloperskiej, która wybudowała 
i jednocześnie wykończyła lokal – 
mówi Jarosław Jędrzyński, ekspert 
z portalu. Ta opcja pozwala też kupu-
jącemu mieszkanie na dokładne ob-
liczenie kosztów remontu, co za tym 
idzie, wliczeniu ich w kwotę kredytu.

Dokończenie ze str. I Maciej Bartczak, 
współwłaściciel KM Building. Jest 
też wiele projektów, które dopiero 
wchodzą na rynek, a więc uzyskanie 
dofi nansowania w ich przypadku 
nie powinno stanowić problemu. – 
Wschodnia 19 to projekt, który nie-
dawno rozpoczęliśmy, mieszkania 
będą oddane w czwartym kwartale 
następnego roku, jednak przyszłym 
nabywcom radzimy pośpiech, bo-
wiem zgodnie z prognozami zainte-
resowanie jeszcze wzrośnie – zazna-
cza Jarosław Szkopek, przedstawiciel 
inwestora Wschodnia 19. Kupno 
mieszkania z rynku pierwotnego jest 
łatwiejsze niż uzyskania nieruchomo-
ści z rynku wtórnego. Deweloperzy są 
w stanie poczekać na ostatnią wypła-
tę do stycznia. 

– Wychodząc naprzeciw aktualnej 
sytuacji dostosowaliśmy nasz system 

płatności do wymogów programu 
MdM – mówi Adam Wędrychowicz 
z fi rmy Linea. 

Liczba chętnych w przyszłych 
latach zapewne jeszcze wzrośnie, 
a limit środków przeznaczonych na 
program MdM to 746 mln zł w 2017 
roku i 762 mln zł w 2018 roku, dla-
tego zainteresowani skorzystaniem 
z dofi nansowania powinni złożyć 
wniosek jak najszybciej.

Warto dodać, że nowe domy 
w zabudowie szeregowej z działką 
oraz garażem na osiedlu Rozalin 
w Lusówku można nabyć również 
korzystając z rządowego programu 
pomocy „Mieszkanie dla młodych”. 
Cena mkw. nowych budynków to tyl-
ko 3 637 zł. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie inwestycji dewelo-
pera Novum Plus: osiedle-rozalin.pl . 
Patrycja Haremska

Wybierz mądrze
Wykończenie mieszkania wymaga od kupującego nie tylko 
pieniędzy, ale także czasu FO
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Patrycja
Haremska 
kontakt@naszglospoznanski.pl

MdM nadal dostępny

Mieszkanie „pod klucz” oferowane przez fi rmę Linea.
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REKLAMA

W marcu wyczerpały się środki 
z MdM-u na rok 2016. Na rynku nie-
ruchomości nadal panuje ożywienie. 
Ile środków pozostało z puli rządo-
wego programu dopłat na 2017 rok? 

W zeszłym miesiącu banki ogło-
siły zakończenie przyjmowania 
wniosków na kredyt z dopłatą w ra-
mach rządowego programu dopłat 
Mieszkanie dla Młodych. Okazało 
się, że chętnych jest znacznie więcej 
niż w poprzednich latach. Na ten 
fakt na pewno wpłynęła noweliza-
cja ustawy, która została wdrożona 
w ubiegłym roku i poprawiła sytu-
ację zwłaszcza dużych rodzin, dla 
których została zniesiona granica 
wieku, a także pierwotne ogranicze-
nie dotyczące innej nieruchomości.

Osoby, które zamierzały zakupić 
własne M jeszcze w tym roku, a co 
za tym idzie, zaciągnąć kredyt, ucie-
szyła informacja, że istnieje możli-
wość składania wniosków na budżet 
dopłat z roku 2017. Jak się okazuje 
– chętnych jest sporo. Przez dwa ty-
godnie kwietnia z puli 373 mln zło-
tych, zostało wykorzystanych pra-
wie 30 proc., co pozwala szacować, 
że i te środki niedługo się skończą, 

wówczas osoby zainteresowane tym 
programem, będą musiały poczekać 
do przyszłego roku.

Firma Linea, która sukcesywnie 
rozbudowuje podpoznańską Dą-
brówkę, dostosowała system płatno-
ści do nowych warunków. Mieszkanie 
można odebrać jeszcze w tym roku, 
a ostatnią transzę kredytu sfi nali-
zować z dofi nansowania w ramach 
rządowego programu dopłat MdM na 
początku roku 2017. Jednakże to nie 
koniec aktualności od dewelopera. 
Do sprzedaży wprowadzony został 
nowy typ budynku – „largo”, który 
jest odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie rynku. Powstaną tu przestronne 
domy w zabudowie szeregowej, o po-
wierzchni 75 mkw., z dedykowany-
mi ogródkami i dwoma miejscami 
parkingowymi. Cena takiego lokalu 
to 316 000 zł, przewidziany termin 
ukończenia inwestycji został zaplano-
wany na wrzesień 2017 roku. 

Ostatni dzwonek na dopłatę z MdM
Osoby, które zamierzały zakupić własne M jeszcze w tym roku, a co za tym idzie, zaciągnąć kredyt, ucieszyła 
informacja, że istnieje możliwość składania wniosków na budżet dopłat z 2017 roku 

Patrycja
Haremska 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Sprzedaż: Dąbrówka - Leśna Polana, ul. Promenada 5, tel. 61 890 12 12   www.dabrowka.com.pl

Mieszkania 75m2 z ogrodem
wiosenne promocje!

MDM
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Masz dosyć codziennego zgiełku 
miasta, który utrudnia mieszkanie 
w Poznaniu? Chcesz jednak zacho-
wać dobre połączenie z centrum sto-
licy Wielkopolski? Szukasz miejsca, 
w którym możesz odpocząć i aktyw-
nie spędzać czas z najbliższymi i zna-
jomymi? W takim razie osiedle Roza-
lin w Lusówku jest właśnie dla Ciebie! 
Zapoznaj się z powodami, dla których 
to osiedle i jego okolica są uważane za 
jedne z najatrakcyjniejszych w całej 
poznańskiej aglomeracji.

Osiedle Rozalin, realizowane 
przez dewelopera Novum Plus po-
siadającego wieloletnie doświadcze-
nie w branży budowlanej, położone 
jest w zielonej, pełnej uroku części 
gminy Tarnowo Podgórne. Okolica 
zachwyca naturalnym krajobrazem 
lasów, których obecność wpływa 
na poprawę czystości powietrza. 
Niedaleko znajduje się Jezioro Lu-
sowskie (możliwość wędkowania 
i nurkowania), przez które prze-
pływa rzeka Sama. Popularnością 
cieszy się plaża nad jeziorem, do 
której można dotrzeć bezpieczną 
drogą pieszo-rowerową. Wzdłuż 
wody przebiega piękny i dobrze 
oznakowany szlak turystyczny, 
idealny na przejażdżki rowerowe 
lub bieganie. Dlatego też fi rma 
Novum Plus w 2015 roku zorgani-

zowała bieg „Rozalińska 13-tka” 
połączony z animacjami dla dzieci. 
Zdjęcia z tego wydarzenia i innych, 
organizowanych przez dewelopera 
(pikniki rodzinne, pokazy fi lmów 
na świeżym powietrzu, imprezy in-
tegracyjne) dostępne są na profi lu 
FB Osiedla. 

Sąsiedztwo lasu pozwala cieszyć 
się urokami natury – w wolnym cza-
sie można zapoznać najmłodszych 
z gatunkami roślin i zwierząt, pójść 
na grzyby czy jagody. Możliwości 
rekreacyjne są praktycznie nieogra-
niczone.

Dogodna infrastruktura 
Osiedle Rozalin to wymarzo-

na przestrzeń dla ludzi, ceniących 
wygodę i bezpieczeństwo. Drogi 
są wykonane z kostki brukowej, 
występuje gazowa sieć sanitarna, 
wodociągowa, deszczowa oraz peł-
ne oświetlenie uliczne. Strukturę 
osiedla cechuje uporządkowana 
i harmonijna zabudowa. W central-
nej części zlokalizowany jest plac 
zabaw, na którym dzieci (i ich ro-
dzice) mogą aktywnie spędzić czas. 
Wszystkie budynki mają dostęp do 
telefonii, telewizji kablowej oraz 
Internetu za pomocą światłowodu. 
Novum Plus zadbało o najwyższy 
komfort swoich klientów. 

Odległość od centrum Poznania 
wynosi zaledwie 20 km i można ją 
przebyć korzystając z dogodnych 
połączeń komunikacyjnych. Do-
stępne są gminne autobusy (Lu-
sówko – pętla tramwajowa Poznań 
Ogrody). Do Poznania prowadzą 
następujące drogi: droga nr 82 (ul. 
Dąbrowskiego), droga nr 307 (ul. 
Bukowska), autostrada A2 (węzeł 
Buk lub zjazd z Zachodniej Ob-
wodnicy Poznania). Wszystkie one 
położone są od osiedla zaledwie 
w odległości kilku kilometrów. Nie 
trzeba jednakże zbytnio oddalać się 
od miejsca zamieszkania, aby zała-
twić bieżące potrzeby. W Lusówku 

funkcjonuje nowoczesne przed-
szkole (tylko 800 metrów od osie-
dla), szkoła podstawowa, apteka 
czy sklepy spożywcze, a w Tarnowie 
Podgórnym ośrodek zdrowia, atrak-
cyjny kompleks basenowy i szkoły 
o różnych profi lach. Rozalin to no-
woczesne osiedle w nowoczesnej 
gminie.

Wysoki standard, elegancki 
charakter, dobra cena
Domy i mieszkania na osiedlu 

Rozalin zostały wykonane starannie 
i nowocześnie ze sprawdzonej klasy 
materiałów budowlanych. Posiada-
ją jednolitą stylistykę, dzięki cze-

mu całe osiedle wygląda elegancko 
i spójnie. 

Deweloper oferuje kilka rodzajów 
zabudowań – budynki parterowe, 
piętrowe, wolnostojące, w zabu-
dowie bliźniaczej lub szeregowej. 
Można zatem idealnie dobrać dom 
do własnych potrzeb. Co ważne, 
budynki wymagają wykończenia je-
dynie od wewnątrz – cała reszta jest 
już gotowa (podjazd, brama, płot). 
Te kompleksowo wykonane domy 
i działki są do nabycia w niskiej ce-
nie – od 2 970 za metr kwadrato-
wy. Dostępne są także mieszkania 
w cenie od 168 000 zł i to z ponad 
40-metrowym ogródkiem. 

Wszystkie wymienione powyżej 
czynniki spowodowały, że osiedle 
Rozalin nagrodzono wyróżnie-
niem „Złoty Dom” – przyznawa-
nym przez portal BliskoPoznania.
pl – najlepszym miejscom i inwe-
stycjom deweloperskim w okolicy 
stolicy Wielkopolski. Wzięto pod 
uwagę m.in. zabudowę umożli-
wiającą zachowanie prywatności 
mieszkańcom, nowoczesny design, 
lokalizację zapewniającą optymalne 
warunki do prowadzenia zdrowego 
trybu życia. 

Jeśli więc szukasz idealnego miej-
sca do mieszkania, to nad czym się 
jeszcze zastanawiasz? ŁT

Mieszkaj z radością wśród zieleni
Osiedle Rozalin i jego okolica są uważane za jedne z najatrakcyjniejszych w całej poznańskiej aglomeracji

REKLAMA

Rozalińska 13 
wokół jeziora

Już 4 czerwca odbędzie się druga 
edycja „Rozalińskiej 13-tki”, czyli 
biegu przełajowego dookoła Jeziora 
Lusowskiego. Organizatorzy planu-
ją zgromadzić około 300 uczestni-
ków. W ubiegłym roku nie było z tym 
problemu. Zapisy do nowej edycji 
biegu już trwają. Patronat medialny 
objął „Nasz Głos Poznański”. 

13 kilometrów dookoła jeziora 
Lusowskiego w gminie Tarnowo 
Podgórne to propozycja zarówno dla 
biegaczy amatorów, jak i tych z osią-
gnięciami. Bieg, który odbędzie się 
4 czerwca zapowiada się świetnym 
sprawdzianem dla wszystkich, któ-
rzy lubią biegać w terenie.

– Na trasie biegu możemy spo-
dziewać się zróżnicowanego podło-
ża – od asfaltu, przez leśne ścieżki, 
po piaszczystą plażę – mówi To-
masz 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 po-
byt w hotelu Białym w Skorzęcinie czy 
samochód marki Citroen na week-

end. O profesjonalny pomiar czasów 
i uzupełnienie rankingów zadba, tak 
jak w ubiegłym roku, specjalistyczna 
fi rma. Zawodnicy w ramach pakietów 
startowych otrzymają posiłek rege-
neracyjny oraz przydatne akcesoria. 
Cała trasa biegu zabezpieczona bę-
dzie przez wolontariuszy.

Zawodom towarzyszyć będzie ro-
dzinny piknik.

– Zawodnicy mogą mieć pew-
ność, że ich rodziny nie będą się 
nudzić podczas, gdy oni będą star-
tować. Na pikniku nie zabraknie 
rozrywek dla najmłodszych. Będą 
gry i animacje, przejażdżki na kucy-
ku oraz plac zabaw do pełnej dyspo-
zycji. Przewidzieliśmy też grilla oraz 
stoiska oferujące różne przekąski 
– komentuje Tomasz Ostajewski 
z Novum Plus.

Zapisy na udział w biegu już 
trwają. Rejestracja dostępna jest 
poprzez stronę internetową www.
rozalinska13.pl. ŁT

Na początku czerw-
ca około trzystu 
uczestników pobie-
gnie 13 km wokół 
Jeziora Lusowskiego
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Plewiska: 
sprzątali 
park
Do wspólnego sprzątania Parku 
Podworskiego w Plewiskach za-
prosili mieszkańców wójt gminy 
Komorniki Jan Broda oraz Rada 
Sołecka. Zjawili się i ci dorośli, 
i ci mali, którym zabawa w wspól-
ne sprzątanie bardzo przypadła do 
gustu, radni, wójt oraz w licznym 
gronie piejscowi strażacy z OSP. Ci 
ostatni zaraz po zakończeniu sprzą-
tania otrzymali alarm o pożarze 
i w biegu opuścili park. Organizato-
rzy mają nadzieję, że akcja się udała 
i dziękują za udział, a mieszkańców 
zapraszają do parku, który pięknieje 
z dnia na dzień. Jest to jedyne takie 
miejsce w Plewiskach – oaza ziele-
ni, gdzie można odpocząć, udać się 
na miły spacer, latem uciec pod cień 
licznych drzew. MS

REKLAMA

Uczcili 1050 rocznicę
W gminie Tarnowo Podgórne świętowano 1050 rocznicę chrztu

Obchody rozpoczęły się 9 kwietnia 
sesją popularno-naukową, podczas 
której wykład na temat początków 
państwa polskiego wygłosiła prof. 
zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz. 
Wtedy również laureaci gminnych 
konkursów – plastycznego i literac-
kiego – otrzymali nagrody i dyplo-
my (wystawę pokonkursową można 
jeszcze oglądać w GOK SEZAM). 

Potem na zaproszenie Szko-
ły Podstawowej w Przeźmierowie 
Towarzystwo Żywej Archeologii 
zorganizowało cykl całodniowych 
warsztatów poświęconych prezen-
tacji dawnych rzemiosł i codzienne-
go życia naszych przodków, garn-
carstwa, fi lcowania i kulinarnych. 

12 kwietnia w ramach gminnych 
obchodów 1050 rocznicy w hali 
OSiR Tarnowo Podgórne wystąpił 
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni 
i Tańca Mazowsze (zaskoczeniem 
dla widzów był z pewnością saport 
w wykonaniu gminnego zespołu 

folklorystycznego Modraki, które 
otrzymały zaproszenie do występu 
podczas obchodów swojego 15-le-
cia). 

Kulminacja obchodów miała 
miejsce w weekend, 16 i 17 kwiet-
nia. Towarzystwo i Fundacja Ge-
sta przy wsparciu Gminy Tarnowo 
Podgórne zorganizowały w Parku 
700-lecia w Tarnowie Podgórnym 
Festiwal Historyczny „Wioska Ży-
wej Archeologii”: tu odbywały się 
pokazy średniowiecznych technik 
kulinarnych, fi lcowania, wyrobu 
kolczug, tarcz drewnianych, farbo-
wania tkanin środkami roślinnymi, 
kowalstwa. Obejrzeliśmy pokaz 
walk średniowiecznych wojów 
w wykonaniu Bractwa Wojowników 
Kruki. Potem do zabawy zapraszali 
kuglarze z grupy Grow Up! 

17 kwietnia kościele w Tarnowie 
Podgórnym została odprawiona 
msza w intencji ojczyzny. Jej uro-
czysty charakter podkreślała obec-

ność pocztów sztandarowych oraz 
śpiew chóru Samorządowej Szkoły 
Muzycznej. Po mszy uczestnicy pro-
wadzeni przez Młodzieżową Orkie-
strę Dętą Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz średniowiecznych wojów prze-
szli do Wioski Żywej Historii.

W ramach gminnych obcho-
dów zaplanowano jeszcze koncert 
Zespołu Tańca Ludowego „Poli-
grodzianie” (15 maja o 17.00 Cen-
trum Kultury Przeźmierowo) oraz 
koncerty w ramach cyklu „1050 
lat muzyki w Polsce” (23 kwietnia, 
godz. 18.00 „Renesans na głosy 
i smyczki”, w kościele w Lusowie 
i 10 września, godz. 18.00 „Klasy-
ka Mistrzów”, w Centrum Kultury 
Przeźmierowo). 

Ponadto na uczestników Samo-
chodowego Rodzinnego Rajdu 
z Lwem, 2 lipca, w ramach Dni 
Gminy Tarnowo Podgórne czekać 
będą   konkurencje będą związane 
z rocznicą 1050. ARz
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To już ostatnie dni 
rozliczeń z  fi sku-
sem – kończy się 
kwiecień.  Nieba-
wem każdy z  nas 
wypełni i  złoży 
w  Urzędzie Skar-
bowym deklarację 
podatkową. Nie 
bez znaczenia jest 
to, jaki adres za-
mieszkania wpi-
szemy w formularz 
PIT. Warto zadbać 
o  to, by było to 
miejsce, w  którym 
faktycznie miesz-
kamy, nawet jeśli 
zameldowani je-
steśmy gdzieś in-
dziej i nie możemy 
zmienić meldun-
ku.  Dlaczego? Bo 
gra toczy się o mi-
liony, które mogą 
wzmocnić budżet 
tej gminy, w której 
mieszkamy, o  po-
prawę komfortu 
życia obok nas, 
a  o  to przecież 
wszystkim nam 
tak naprawdę cho-
dzi.  

Na przykład 
w gminie Dopiewo 
jest ok. 2 tys. osób dorosłych, które 
mieszkają na jej terenie i ani nie są 
w  niej zameldowane na stałe, ani 
nie podają prawidłowej informacji 
o  miejscu faktycznego zamieszka-
nia. Ich podatki są wykorzystywa-
ne w innej gminie. Lokalny samo-
rząd ma nadzieję, że to się w  tym 
roku zmieni. 

Prosty przykład: mieszkaniec, 
który zarabia rocznie 50 tys. zł brut-
to, płaci PIT w  wysokości 4400 zł. 
Z  tej kwoty do budżetu gminnego 
tej gminy, którą podaje jako miej-
sce zamieszkania w PIT, trafi a 1760 

zł. Pomnóżmy tę kwotę przez 2 tys. 
i otrzymujemy 3,5 mln zł. Niewiary-
godne? Być może, lecz prawdziwe. 
Warto więc przyłożyć się i  wpisać 
adres zamieszkania w  PIT. Urząd 
Gminy Dopiewo zachęca mieszkań-
ców, by tak robili, hasłem: „Miesz-
kasz w  gminie Dopiewo – to hit! 
Wpisz to w PIT i bądź git!  AM 

Wpisz to w PIT!

Ważne jest, jaki 
adres wpiszemy 
w formularz PIT
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Wiele Polek (i Polaków) narzeka na 
swój los. Każdego dnia wstają rano 
z miną cierpiętnika. Na myśl o po-
niedziałku juz w sobotę robią się ner-
wowi, z zazdrością patrzą na tych, 
którym się powodzi myśląc „Ten to 
ma szczęście”. I co? I nic. Kończy się 
na narzekaniu, na frustracji, na du-
maniu w obłokach. 

Na szczęście, są kobiety, których 
to nie dotyczy, które idą o krok dalej, 
które chcą coś zmienić w swoim ży-
ciu. Właśnie takie panie po raz trzeci 
spotkały się w ramach „Rozwijalni 
kobiet” 19 kwietnia w CSiR „Oaza” 
w Kórniku. 

„Rozwijalnia kobiet” to inicjatywa 
dla pań, której celem jest integracja 
lokalnego środowiska, inspiracja, 
motywacja do działania, dobra za-
bawa. Patronat objłą „Nasz Głos Po-
znański”. Organizatorki Anna Diller 
i Roma Grzybek tradycyjnie przy-
gotowały wiele niespodzianek. Tym 
razem w Kórniku zagościły ekspertki 
od pielęgnacji skory i makijażu mar-
ki Babor, a także z Instytutu Zdrowia 
i Urody Sephia.

Panie dowiedziały się jak dzięki 

odpowiedniej pielęgnacji i zabiegom 
kosmetycznym cieszyć się piękną 
i młodą skórą. Kilkanaście z nich 
miało też okazję wcielić się w role 
modelek i skorzystać z profesjonal-
nego makijażu, a także analizy skóry.

Tradycyjnie było też coś dla „du-
cha” – prelekcja Zofi i Kociałkow-
skiej, seksuologa, trenera, coacha, 
która podzieliła się swoim doświad-
czeniem na temat tego jak pokochać 
swoje ciało i cieszyć się swoją seksu-
alnością. Tradycyjnie panie mogły 
poznać bliżej produkty jednej z lokal-
nych fi rm Home Espirit, której wła-

ścicielka jest Agnieszka Fraczek pro-
dukującą naturalne mydła i świece. 

Kobiety chcą się rozwijać, a „Roz-
wijalnia” jest doskonała odpowiedzią 
na tą potrzebę. Kolejne spotkanie 
już 4 maja. Tym razem w spotkaniu 
weźmie instruktorka sexi dance, któ-
ra poprowadzi dla pań energetyczny 
warsztat, a także specjalistka od zdro-
wego odżywiania dzieci. Ze względu 
na ograniczoną liczbą miejsc koniecz-
ne są zapisy pod nr. 601 442 738. Nie-
bawem „Rozwijalnia” zagości rów-
nież w innych miejscowościach, m.in. 
w Swarzędzu i Mosinie. Red

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 28 kwietnia 
2016 r. Wśród wysyłających kupony 
rozlosowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

Rozwijalnia kobiet
W Kórniku odbyło się trzecie spotkanie, którego celem jest 
integracja lokalnego środowiska, inspiracja, motywacja do 
działania, dobra zabawa
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Zdjęcie uczestniczek trzeciego spotkania „Rozwijalni kobiet” w Kórniku. 

Przebadani przez 
McDonalda Szkolenie w Komornikach

Gmina Komorniki zaprasza na 
ostatnie szkolenie poświęcone 
programowi Działaj Lokalnie IX 
fi nansowanego przez Polsko-Ame-
rykańską Fundację Wolności, 
a realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Stowarzyszenie Światowid. 

Odbędzie się ono 28 kwietnia 
o godz. 17 w sali sesyjnej Urzę-
du Gminy Komorniki. Serdecznie 
zapraszamy szczególnie miesz-
kańców, grupy nieformalne i orga-
nizacje pozarządowe z gminy Ko-

morniki, dla których program jest 
uruchamiany po raz pierwszy!

W IX edycji Programu Działaj 
Lokalnie wspierane będą projekty, 
które inicjują współpracę miesz-
kańców na rzecz dobra wspólnego 
i które służą pobudzaniu aspiracji 
rozwojowych, poprawie jakości 
życia. W rezultacie podejmowane 
działania mają przyczyniać się do 
budowania lokalnego kapitału spo-
łecznego. Program jest prowadzony 
z myślą o organizacjach pozarządo-
wych oraz grupach nieformalnych, 

które podejmują wspólny wysiłek, 
aby w ich społecznościach żyło się 
lepiej.

Termin składania wniosków upły-
wa 15 maja 2016 r. Wysokość moż-
liwej dotacji to 6 tys. zł. Szczegóły 
na www.komorniki.pl . 

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

REKLAMA

Prawie 180 dzieci z gminy Tarno-
wo Podgórne przebadała Fundacja 
Ronalda McDonalda w ramach pro-
gramu profi laktycznego NIE nowo-
tworom u dzieci – edycja 2016. Am-
bulans stał 14 kwietnia w Tarnowie 
Podgórnym i 15 kwietnia w Prze-
źmierowie. 

Bezpłatne badania USG były de-
dykowane najmłodszym w wieku od 
9 miesięcy do 6 lat. Po zakończeniu 
rodzice otrzymywali szczegółowy 
wynik badania, a w razie konieczno-
ści – poradę lekarską wraz ze wska-
zaniem specjalistów. 

Badania odbyły się przy fi nan-
sowym wsparciu gminy Tarnowo 
Podgórne, dlatego były wykonywa-
ne wyłącznie posiadaczom Karty 
Mieszkańca Gminy. ARz
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Lao Che w Swarzędzu! 

Chrzest Polski, a dzieje Stęszewa

Zapraszamy na koncert zespołu, 
który odbędzie się 4 maja o godz. 
20, Scena nad Jeziorem, w Swarzę-
dzu. Patronat objął „Nasz Głos Po-
znański”.

Lao Che to polski crossoverowy 
zespół muzyczny, założony przez 
byłych członków zespołu Koli 
w 1999 roku, w Płocku. Ma na swo-
im koncie sześć wydanych albumów 
(pięć studyjnych i jeden koncerto-
wy), dwa dvd koncertowe i kilka-
set zagranych koncertów w kraju 
i poza jego granicami. Skład: Ma-
riusz Denst, Hubert Dobaczewski, 
Michał Jastrzębski-Szwed, Rafał 

Borycki, Filip Różański i Maciek 
Dzierżanowski.

Bilety do nabycia w Ośrodku Kul-
tury w Swarzędzu, ul. Poznańska 
14, tel.: (61) 65 10 219 (wjazd od 
ul. Jesionowej) oraz na portalu kup-
bilecik.pl. Cena: przedsprzedaży do 
30 kwietnia – 35 zł, od 30 kwietnia 
– 40 zł.

12 kwietnia w stęszewskim Muzeum 
Regionalnym otwarta została wysta-
wa pt. „1050 rocznica chrztu Polski, 
a dzieje Stęszewa”. Wystawa nawią-
zuje do wydarzeń związanych z rocz-
nicą chrztu Polski, pokazując jedno-
cześnie przeszłość miasta i gminy 
Stęszew, między innymi historie ko-
ściołów. Ekspozycja będzie czynna 
do 31 października 2016 r. MM

Hity Varius Manx 
Varius Manx z Kasią Stankiewicz wystąpi 8 maja w poznańskim 
Eskulapie. Mamy dla Was pięć podwójnych zaproszeń

Minęło 25 lat odkąd Robert Janson 
wraz z braćmi Pawłem i Michałem 
Marciniakami postanowili utworzyć 
grupę muzyczną i nazwać ją Varius 
Manx. Z tej okazji zespół przygoto-
wał wyjątkową, jubileuszową trasę 
koncertową podsumowującą 25 
lat pracy artystycznej. Prawdziwą 
gratką dla fanów jest wiadomość, 
że grupa wystąpi z legendarną 
wokalistką Kasią Stankiewicz! Ju-
bileuszowa trasa koncertowa to 
wydarzenie ekskluzywne. Będzie to 
jedyna i niepowtarzalna okazja aby 
usłyszeć przepiękny głos Kasi w to-
warzystwie muzyków Varius Manx! 

Podczas koncertów grupa zapre-
zentuje materiał z 25 lat działalno-
ści. W Poznaniu 8 maja usłyszymy 
doskonale znane utwory, hity lat 90-
tych, takie jak „Orła cień”, „Zanim 
zrozumiesz”, „Pocałuj noc”, „Ru-
chome piaski”, „Zamigotał świat”, 
a także nieco nowsze piosenki jak 
„Maj”. Patronat nad koncertem ob-
jął „Nasz Głos Poznański”. 

Historia zespołu zaczyna się 
w 1990 r., kiedy na rynku ukaza-
ła się pierwsza płyta, krążek „The 
Beginning”, który zapewnił grupie 
grono wiernych fanów. Wydane 
w kolejnych latach płyty „Emu”, 
„Elf”, „Ego”, „End” zyskały status 

wielokrotnie platynowych oraz sze-
reg nagród min. Grand Prix w So-
pocie, 6 Fryderyków czy wygrana 
na Festiwalu w Karlshamn. Warto 
zaznaczyć, że zespół Vaius Manx 
jest pierwszym polskim zespołem, 
który został wyróżniony Brylantową 
Płytą, nagrodą za największą liczbę 
zdobytych złotych i platynowych 
płyt. W 2011 roku grupa wydała 11. 
płytę studyjną, album „Eli”, promo-
wany singlem „Przebudzenie”. 

Z pewnością podczas jubileuszo-
wych koncertów w wykonaniu Va-
rius Manx i Kasi Stankiewicz nie 
zabraknie przebojów, niezapomnia-
nych muzycznych uniesień i moc 
energetycznych dźwięków. To trze-
ba zobaczyć! Red
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29 i 29 kwietnia poznański Teatr 
Muzyczny zaprasza na galowe kon-
certy „Bogusław Kaczyński in Me-
moriam”, poświęcone zmarłemu 
niedawno znakomitemu dzienni-
karzowi i krytykowi muzycznemu, 
a także miłośnikowi operetki. Na 
program złożą się wspomnienia 
i utwory preferowane przez Bogu-
sława Kaczyńskiego. Gospodarzem 
koncertu będzie Sławomir Pietras. 
Na scenie wystąpią znakomici so-
liści: Grażyna Brodzińska, Joanna 
Cortes, Joanna Horodko, Włodzi-
mierz Kalemba, Sylwester Kostec-
ki, Anna Lasota, Witold Matulka, 
Maciej Ogórkiewicz, Adam Szer-
szeń, Tadeusz Szlenkier, Joanna 
Szynkowska vel Sęk, Agnieszka 
Wawrzyniak oraz Orkiestra Teatru 
Muzycznego w Poznaniu. Kierow-
nikiem muzycznym koncertu jest 
Agnieszka Nagórka.

Podczas koncertu będzie moż-
na usłyszeć fragmenty pochodzą-
ce z takich operetek jak: „Wesoła 
wdówka”, „Wiktoria i jej Huzar”, 
„Zemsta nietoperza”, „Hrabina 
Marica” czy „Baron cygański” oraz 
oper: „Tosca”, „Carmen” czy „Don 
Carlos”. Red

Bogusław Kaczyński 
in Memoriam

• Mamy dla Was pięć podwój-
nych zaproszeń. 
Jak je zdobyć szukajcie na 
naszglospoznanski.pl. 

Zdobądź bilety

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zapro-
szenia. Szukajcie na naszglo-
spoznanski.pl .

Zdobądź bilety

• „Bogusław Kaczyński in Me-
moriam” 28.04. g. 19., 29.04. 
g. 16 i 19. Bilety: 28.04. i 29.04. 
g. 19 w cenie 30–120 zł, 29.04. 
g. 16. w cenie 30–100 zł.
• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zapro-
szenia. Jak je zdobyć? Szukajcie 
na naszym portalu.

Zdobądź bilety

NASZ PATRONAT
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Sukcesy tenisistów 
poznańskiego AZS
Piotr Matuszewski, tenisista AZS 
Poznań brał udział w dwóch tur-
niejach ITF Juniors: w Hiszpanii 
(1 kategoria) i Bułgarii (2 katego-
ria). W Hiszpanii w singlu zabrakło 
sukcesów, natomiast w deblu pod-
opieczny trenera Mikołaja Wejman-
na – w parze z Kacprem Żukiem 
(Legia Warszawa) odniósł turniejo-
we zwycięstwo wygrywając w fi nale 
z brytyjsko-kanadyjską parą Clarke/
Sigouin 7:6, 6:1. Na zdjęciu obaj 
tenisiści z byłym triumfatorem wiel-
koszlemowego turnieju Rolanda 
Garrosa Juanem Carlosem Ferrero, 
właścicielem akademii tenisowej, 
w której odbywał się turniej. 

Natomiast w Bułgarii, w Plovdiv, 

Piotr Matuszewski zajął wysokie 
trzecie miejsce, w grze pojedynczej 
i drugie w podwójnej.

Natomiast 16-letnia tenisistka 
Wiktoria Rutkowska w tym czasie 
uczestniczyła w zgrupowaniu naj-
lepszych polskich Juniorek w Ino-
wrocławiu przy okazji meczu Fed 
Cup reprezentacji Polski i Tajwanu. 

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

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

Wiosenny maraton
W kórnickim Centrum Sportu i Rekreacji „Oaza” znowu było 
dynamicznie! 
Kolejny raz w Kórniku wspólnie za-
dbano o dobrą formę! Zarezerwo-
wana sobota (9 kwietnia) okazała 
się „dobrze przećwiczona” przez 
uczestników 16. edycji maratonu 
aerobikowego! 

Zorganizowany na tę okoliczność 
skład instruktorów sprawdził się na 
100%. Zadbali, aby każdy otrzymał 
dawkę energii, wycisnęli z ćwiczą-

cych „siódme poty”, a na koniec 
pozwolili im złapać oddech i zrelak-
sować swoje ciała… Tak w skrócie 
wyglądał oazowy maraton, który 

zgromadził ponad 160 osób! Har-
monogram obejmował dance-aero-
bik, płaski brzuch, bodycombat, 
bodypump, zdrowy kręgosłup, ABT, 
zumbę, jump oraz jogę. Czterogo-
dzinny fi tness to nie lada wyzwanie. 
Bądźcie w formie przez całe lato, 
jesienna edycja maratonu 15 paź-
dziernika. 
Red

Czterogodzinny 
fi tness to nie lada 
wyzwanie

„Czy kibice psują wizerunek mia-
sta?” – to temat dyskusji w sobotnim 
programie „Zawsze na temat” w ra-
diu „Merkury”. Prowadząca audycję 
red. Joanna Kardasz-Dyc do dyskusji 
zaprosiła mecenasa Przemysława 
Plewińskiego (współpracuje z Ogól-
nopolskim Związkiem Stowarzyszeń 
Kibiców), Radosława Majchrzaka 
(prezes Stowarzyszenia Kibiców Le-
cha), red. Macieja Henszela („Prze-
gląd Sportowy”) oraz Sławomira 
Lechnę – red. nacz. „NGP”. 

Z dyskusji wyszło, że prezydent 
Poznania Jacek Jaśkowiak powinien 
pilnie spotkać się z kibicami. Róż-
nicę zdań można mieć, ale zawsze 
warto ze sobą porozmawiać. 

– Najlepiej jakby pan prezydent 
uczynił to w najbliższych dniach i… 
pojechał na fi nał Pucharu Polski do 

Warszawy. Dałby w ten sposób ca-
łej Polsce jasny sygnał, że wspiera 
Lecha Poznań, bo to ważny dla mia-
sta partner – spuentował Sławomir 
Lechna. Red 

Nasz komentarz – czytaj strona 2.

O kibicach rozmawialiśmy 
w radiu „Merkury”
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Prezydent powinien 
pilnie spotkać się 
z kibicami

Korona Dąbrówki 
po raz szósty
W tym roku Polska obchodzi 1050 
rocznicę chrztu Polski. Trudno jest 
nie skojarzyć tego faktu z biegiem 
rozgrywanym w ostatnią niedzielę 
maja w Dąbrówce (gm. Dopiewo). 
Patronat od samego początku spra-
wuje „Nasz Głos Poznański”. 

VI edycja to jak zwykle emocje 
sportowe dla dzieci i dorosłych 
z historycznym tłem. Limit biegaczy 
został już wyczerpany, chodziarzy 
nordic walking lada moment zosta-
nie osiągnięty, niemniej możliwość 
zgłoszeń do 15 maja mają zameldo-
wani mieszkańcy gminy Dopiewo. 
Dzieci biorące udział w zawodach 
będą rejestrowane w dniu zawodów 
bez limitu uczestników. 

Specjalnie na ten bieg uczniowie 
Gimnazjum w Dopiewie przygoto-
wują kilkumetrową reprodukcję ob-

razu Jana Matejki „Chrzest Polski”. 
Na trasie każdy uczestnik będzie 
mógł ją zobaczyć w trójwymiarze, 
który stworzą uczniowie ubrani 
w historyczne stroje. 
Marcin Napierała
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– Żal, że zawody zostały odwoła-
ne tak szybko. Można było jeszcze 
chwilę poczekać – powiedział po 
nieudanej inauguracji żużlowej 
PGE Ekstraligi prezes PSŻ Arka-
diusz Ładziński. Spragnieni żużla 
kibice z Poznania, Wrocławia i Ryb-
nika obeszli się smakiem, ponie-
waż mecz Betardu Sparta Wrocław 
z ROW Rybnik został odwołany 
ze względu na trudności związane 
z przygotowaniem toru.

Zdaniem sędziego, żużlowców 
i trenera Sparty
Sędzia zawodów Wojciech 

Grodzki argumentował, że tor był 
niebezpieczny i nie można było cze-
kać, podkreślając jednak, że organi-
zator robił wszystko, aby tor przygo-
tować. Poprzedzające mecz opady 
deszczu były jednak zbyt obfi te.

– To byłby albo „pociąg”, albo 
wiele karetek musiałoby wyjeżdżać 
na tor – powiedział Grigorij Lagu-
ta reporterowi nSport+. Jeżdżący 
w barwach Betardu mistrz świata 

Tai Woffi nden z kolei przyznał, że 
żużlowcy chcieli jeździć, ale nie 
mogli nic poradzić na stan toru. 
Piotr Baron, trener wrocławskich 
żużlowców, powiedział że sędzia 
postąpił słusznie wsłuchując się 
najpierw w dotyczące toru opinie 
zawodników i podejmując taką, 
a nie inną decyzję. A opinie żużlow-
ców i z Wrocławia, i Rybnika, były 
podobne. – Lepiej było to przełożyć. 
Ponieważ jest początek sezonu, nie 
warto było ryzykować kontuzjami 
– skomentował decyzję sędziego 
zawodnik ROW-u Rybnik Damian 
Baliński.

Zdaniem kibiców
Postanowiliśmy jednak zbadać, 

tę decyzję oceniają kibice. Zapy-
taliśmy więc, czy mecz Betard 
Sparta – ROW w Poznaniu został 
odwołany zbyt szybko. Zdecydo-
wana większość, bo 78% z nich 
jest zdania, że sędzia mógł jeszcze 
chwilę poczekać. Zdanie to wyraziło 
74% kibiców z Poznania i aż 100% 
kibiców z Wrocławia. Trudno się 
jednak temu dziwić, skoro rdzenni 
sympatycy wicemistrzów Polski na 
mecz musieli dojechać z Wrocławia. 
Jedynie 15% zebranych na golęciń-
skim stadionie sympatyków żużla 

podzieliło zdanie sędziego zawodów 
Wojciecha Grodzkiego. Zdania nie 
miało 7% kibiców.

Najlepsza atmosfera
Ocenę decyzji sędziego już zna-

my, a teraz przejdziemy do oceny 
poszczególnych aspektów meczu, do 
którego jednak nie doszło. Oceny dla 
każdej kategorii powstały na podsta-
wie wypełnionych ankiet (przeliczyli-
śmy je ze skali 1–5 na skalę 0–100). 
Okazało się, że nawet mimo tego, że 
mecz się nie odbył, bardzo dobrze 
kibice ocenili panującą atmosferę. 
Bardzo wysoko kibice ocenili też 
sam stadion pod względem widocz-
ności toru z trybun oraz czystości. 
Problemów nie sprawiał też dostęp 
do jedzenia i napojów. Nieco niżej 
oceniono ogólne wrażenia meczowe, 
co nie dziwi z faktu na to, że mecz się 
w ogóle nie odbył. Najniżej oceniono 
ceny jedzenia i napojów, choć wciąż 
56 punktów w skali 0–100 to wynik 
trochę lepszy niż przeciętny. 

Wolny ring
Cyfry nie oddają w całości tego, 

co myślą kibice, dlatego oddajemy 
im teraz głos.

Następnym razem może warto 
odwołać mecz wcześniej (rano w nie-
dzielę, albo do południa, zanim wszy-
scy wyruszą w podróż). Gdy pogoda 
jest tak niepewna i gdy od rana wciąż 
pada deszcz, a nie dopiero wtedy, gdy 
wszyscy fani są już na trybunach. 
Jestem kibicem z okolic Wrocławia 
i taka wycieczka 190 km w jedną 
stronę i odjazd nawet BEZ PRÓBY 
TORU był bardzo frustrujący. Przyje-
chałem z całą rodziną. To było dla nas 
spore rozczarowanie. Jesteśmy kibi-
cami żużla od wielu lat. Jeździmy po 
całym kraju za naszą drużyną, a tak-
że na inne zawody (GP, SEC, druga 
liga czy rozgrywki juniorskie). Mamy 
siódmy rok z rzędu karnety na mecze 
WTSu. Pomimo tak trudnego sezonu 
nie opuściliśmy naszego zespołu... 
Mam nadzieję, że wnioski zostaną 
wyciągnięte. Trzeba szanować żużlo-
wych fanów. Przyjechało naprawdę 
wielu kibiców z daleka. Byli również 
fani z Rybnika. Takim postępowa-
niem zniechęca się ludzi do przycho-
dzenia na speedway. W ten sposób 
nasz ukochany żużel będzie upadać. 
Natomiast parkingi, stadion w Pozna-
niu, a także atmosfera na dobrym po-

ziomie. Widać, że włożono mnóstwo 
pracy, zarówno ze strony poznańskiej, 
jak i wrocławskiej w to, by Ekstrali-
ga zagościła w stolicy Wielkopolski 
i za to wielkie brawa! Jako wierni fani 
Sparty, będziemy obecni na kolejnych 
meczach na Golęcinie, ale prosimy 
o większą przezorność następnym 
razem. Mam wrażenie, że jedną z nie-
licznych osób, które naprawdę prze-
jęły się losem kibiców jest pan prezes 
Arkadiusz Ładziński i za to szacunek. 
My też mieliśmy łzy w oczach po ogło-
szeniu decyzji o odwołaniu meczu... 
Pozdrawiam i do zobaczenia na sta-
dionie w Poznaniu. ~Paweł

Nie znam się za bardzo na żużlu. 
To miał być mój debiut. Jak na moje 
niefachowe oko, to tor wyglądał do-
brze. Trochę nie rozumiem decyzji 
o odwołaniu meczu, ale może ona 
wynikać z mojej nieznajomości żuż-
lowych standardów. ~Korektus

Atmosfera była świetna, byłem 
na stadionie godzinę przed meczem 
i już było czuć w powietrzu wielki 
żużel. Gratuluję zarządowi ogrom-
nego sukcesu. Szkoda że nie prze-
prowadzono nawet próby toru żeby 
się przekonać czy jest faktycznie 
TAK ŹLE. Jedyny minus to że moja 
„żużlowa kiełbasa” była zimna.
~Szymon Majchrzak

Poznańska inauguracja PGE 
Ekstraligi podejście drugie
Wszyscy którzy chcieli uczestni-

czyć w pierwszym meczu najlepszej 
żużlowej ligi świata w Poznaniu, 
lecz nie mogli, oraz wszyscy którzy 
na stadionie byli, lecz z powodu od-
wołania meczu obeszli się smakiem, 
drugą szansę na obejrzenie druży-
ny wicemistrza Polski z mistrzem 
świata w składzie będą mieli 1 maja 
o godz. 17, kiedy to wrocławianie 
podejmą na golęcińskim stadionie 
Stal Gorzów. Mecz będzie można 
także obejrzeć na żywo w nSport+. 

Kibice o odwołanym meczu 
74% kibiców z Poznania i aż 100% fanów z Wrocławia uważa, że sędzia mógł jeszcze 

poczekać z decyzją o odwołaniu inauguracyjnego spotkania PGE Ekstraligi na Golęcinie

FO
T.

 M
A

R
C

IN
 Ś

W
IA

C
K

I

Ź
R

Ó
D

ŁO
: R

A
PO

R
T 

FI
R

M
Y

 S
PO

R
T 

A
N

A
LY

TI
C

S 
N

A
 P

O
D

ST
A

W
IE

 A
N

K
IE

TY
 D

LA
 „

N
A

SZ
E

G
O

 G
ŁO

SU
 P

O
Z

N
A

Ń
SK

IE
G

O
”.

NASZ PATRONAT

REKLAMA

SKU
TECZN

A REKLAM
A

 
 691-895-296

Mecz w Poznaniu wywołał duże zainteresowanie. Na koronie stadiony 
zawisły banery „Naszego Głosu Poznańskiego”.

Nasza hostessa rozdawała kibicom 
najnowsze wydanie „Naszego 
Głosu Poznańskiego”.

Marcin 
Świacki
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Zespół prowadzony przez Roberta 
Taciaka, ma ambitne cele i zawod-
niczki, które z pewnością są w stanie 
„zamieszać” w kobiecym peletonie. 
Pomoże je spełnić fi rma Mróz, która 
wróciła do kolarskiego świata jako 
sponsor kobiecej grupy z Kórnika. 
Jak podkreślił Robert Taciak jest 
to dobry znak i nadzieja na to, aby 
w przyszłym roku grupa została za-
rejestrowana jako zawodowa w Mię-
dzynarodowej Unii Kolarskiej.

Zanim to jednak nastąpi przed 
dziewczynami z UKS Mróz Colnago 
Jedynka Kórnik sezon 2016, a w nim 
najważniejszymi imprezami będą wy-
ścigi rangi mistrzostw Polski, a także 
Tour de Pologne Kobiet, który po raz 
pierwszy zostanie zorganizowany 
przez Czesława Langa z całą oprawą 
i relacją telewizyjną znaną z World 
Tourowego wyścigu mężczyzn.

W składzie zespołu znalazły się 
młode i niezwykle utalentowane 
kolarki. Ekipę tworzą: Weronika 
Humelt, Natalia Morytko, Sabina 
Napieralska, Nikol Płosaj, Natalia 
Radzicka, Alicja Ratajczak, Stefa-
nia Staszel i Wiktoria Żegleń.

– Bardzo się cieszę, że udało nam 
się stworzyć tę grupę. Przez wie-
le lat w Kórniku wychowywaliśmy 
kolarki, które po karierze junior-
skiej nie miały za bardzo gdzie się 
podziać i kontynuować swoją ka-
rierę. Przywoziliśmy, wiele medali 

z aren międzynarodowych, ale to 
nie miało przełożenia na późniejsze 
kariery zawodniczek, gdyż w Polsce 
wyraźnie brakowało grup kobie-
cych. Dzięki wsparciu sponsorów, 
wsparciu miasta i pomocy ze strony 
wszystkich tych, którym na sercu 

leży dobro tych kolarek, stworzy-
liśmy zespół, który mam nadzieję 
będzie rozwijał się z roku na rok – 
powiedział Robert Taciak.

Za zawodniczkami już pierwsze 
starty i sukcesy. Z akademickich mi-
strzostw świata dwa srebrne medale 

przywiozła Nikol Płosaj. Świetnie 
sezon kolarski w Polsce rozpoczęła 
Alicja Ratajczak, która była trze-
cia w kryterium w Dzierżoniowie, 
a dzień później druga w Ślężańskim 
Mnichu w Sobótce. 
Paweł Marciniak

Ambitne plany kórniczanek
W siedzibie fi rmy Mróz S.A. w Borku Wielkopolskim zaprezentowano kobiecą grupę kolarską UKS 
Mróz Colnago Jedynka Kórnik 
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