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Angie pokazała pucharAngie pokazała puchar STR. 16

„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Niebo Neo-NówkiNiebo Neo-Nówki
Wyjątkowy koncert kabaretu „Neo-Nówka”, podsumowujący 15-lecie działalności, odbędzie 

się 18 czerwca w Luboniu. Mamy cztery podwójne zaproszenia. Więcej na STR. 11
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Wszyscy biegają, dlaczego? Bo warto! 

Kalendarium

10 maja
WTOREK
• Fotografi e Damiana Nowickie-
go z wyprawy śladami pierwszej 
książki Arkadego Fiedlera 
„Przez wiry i porohy Dniestru” 
można będzie oglądać w Galerii 
w Rotundzie (ul. Ogrodowa 
14 w Tarnowie Podgórnym). 
Zapraszamy też na spotkanie 
z autorem oraz Radosławem 
Fiedlerem – szefem wspomnia-
nej wyprawy – 18 maja o godz. 
18.30 w Galerii w Rotundzie. 

11 maja
ŚRODA
• Prosto z Nowego Jorku na 
specjalne zaproszenie organi-
zatorek warsztatów tanecznych 
„Czas na zmianę – czas na 
taniec”, przyjedzie zwycięzca 
VII edycji You Can Dance – Po 
prostu tańcz! – Brian Poniatow-
ski. Poprowadzi on w Centrum 
Fitness – Przystań Posnania 
dwa warsztaty z tańca współcze-
snego, na poziomie podstawo-
wym i średnio zaawansowanym. 
Zgłoszenia wyłącznie mailem: 
malpydwie@yahoo.pl. 

12 maja
CZWARTEK 
• Niderlandzki zespół „Wojtek 
Justyna Tree…Oh wystąpi o godz. 
20 w poznańskim klubie Blue 
Note (ul. Kościuszki 79). Grupa 
wykonuje muzykę określaną jako 
jazz na funkowym gruncie. 

13 maja
PIĄTEK
• Utwory Krzesimira Dębskie-
go oraz własne kompozycje 
wykonawców usłyszeć będzie 
można podczas koncertu Jaz-
zowej Sceny Sezamu. W Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 
wystąpi formacja „Jarek Sierant 
i przyjaciele”. Początek o godz. 
19. Bezpłatne zaproszenia 
można odbierać od poniedziałku 
do piątku w siedzibie GOK „SE-
ZAM” (w godz. 9–15), Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15–20) oraz w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo 
(w godz. 9–12 i 17–20). 

17maja
WTOREK
• Koncert Krzesimir Dębski & 
Zagan Acoustic odbędzie się 
w klubie Blue Note. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Chciałbym znowu przebiec 
maraton – rzuciłem do znajomego. 
Ten z niedowierzaniem zapytał, 
kiedy przebiegłem? – Nigdy, ale raz 
już chciałem – odpowiedziałem. 
Rzeczywiście, taki pomysł miałem, 
kiedy obchodziłem 40-te urodziny. 
Zacząłem wówczas biegać, ale 
równie szybko przestałem. Potem 
wielokrotnie to się powtarzało. 
Teraz znowu podjąłem próbę. 
Mam nadzieję, że tym razem 
nie będzie to „słomiany” zapał. 

W młodości często biegałem 

i przez parę lat byłem chyba jedyny 
w mojej miejscowości – nieco się 
wstydziłem, bo to wówczas nie 
było modne. Szkoda, że jakieś 25 
lat temu przestałem. Dzisiaj, co 
rusz, zaskakują mnie znajomi, 
którzy w młodości ze sportem byli 
na bakier, a teraz pokonują długie 
dystanse – nawet maratońskie. Star-
tują w masowych zawodach, a okazji 
w naszym regionie jest dużo. 

Choćby 8 maja w Poznaniu był 
Wings for Life World Run, najbliż-
sza okazja już 15 maja w Buku, gdzie 

zaplanowano 5-kilometrowy Bieg 
Księcia Mieszka I, 22 maja półmara-
ton Bieg Lwa w Tarnowie Podgór-
nym, 29 maja przełajowa – leśna 
Korona Dąbrówki – to pierwsze 
imprezy biegowe jakie przyszły mi do 
głowy, a jest ich zdecydowanie wię-
cej. Amatorzy biegania w zależności 
od przygotowania mogą wybrać 
zarówno dystanse, jak i nawierzch-
nię. W czerwcu będą biegi między 
innymi w Lusówku, Szreniawie 
i Stęszewie oraz w wielu innych miej-
scowościach. Do zobaczenia! 

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

W okolicy jest 
wiele fajnych 
imprez biegowych 

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

23 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

Wcześniej – przypomnijmy – z po-
wodu prac remontowych (w ramach 
programu: „Odnowa infrastruktury 
tramwajowej”) wyłączone zostały 
trasy: do Ogrodów (w ul. Dąbrow-
skiego), na Winiary (do Piątkow-
skiej) i Winogrady (do dwóch pę-
tli: Wilczak i Połabska). Wiele linii 
tramwajowych zmieniło trasy, a tam 
gdzie na kilka tygodni ich kursowa-
nie zostało zawieszone, zastąpiły je 
autobusy.

 Odcinek trasy kórnickiej – jeden 
z najważniejszych w komunikacji 
miejskiej Poznania – wymagał już 
od kilku lat dużego remontu. Zły 
stan torów uniemożliwiał przejazd 
tramwajom z większą szybkością, 
groził im wykolejeniem. Trasa ta jest 
bardzo ważna ze względu nie tylko 
na dojazd mieszkańców do dużych 
osiedli górnego tarasu Rataj, ale też 
do funkcjonującej tam od 2012 roku 
największej i najnowocześniejszej 
w Poznaniu zajezdni tramwajowej 
na Franowie.

Z tych względów trasą kórnicką 
– jako najkrótszą – łączącą górne 
Rataje i Franowo z centrum miasta 
jeżdżą więc w ciągu doby setki tram-
wajów; te na czterech liniach dzien-
nych (5, 16, 17 i 18) i jednej nocnej 
(201) oraz wyjeżdżające i dojeżdża-
jące do zajezdni.

Teraz dojazd tramwajami do tych 
osiedli (jak i do zajezdni) na czas re-
montów odbywać się będzie daleką 
trasą przez rondo Starołęka, Żegrze 
i Chartowo. Dla tych pasażerów, 
którym objazd ten będzie zabierać 

sporo czasu, w pierwszym okresie 
prac – od 9 maja do 17 czerwca – 
uruchomiony będzie tramwaj waha-
dłowy (linia 25),kursujący od węzła 
„Kórnicka” do przystanku „Polan-
ka”. Ponadto zmienione zostaną 
trasy niektórych linii tramwajowych 
i autobusowych.

Po zakończeniu prac remonto-
wych – od przystanku Polanka do 
dawnej pętli tramwajowej na os. 
Lecha – roboty torowe przez mie-
siąc (zaczną się od drugiej połowy 
czerwca) prowadzone będą na od-
cinku od ul. Bobrzańskiej do ul. Inf-
lanckiej.

Trasa kórnicka otwarta została 29 
lutego 1979 roku. Linia miała ob-
sługiwać powstające wówczas osie-
dla górnego tarasu Rataj. Z począt-
ku kursowała tam z Górczyna przez 
centrum i ul. Strzelecką linia tram-
wajowa „5”, a wkrótce uzupełnia-
jąca ją „23”– na trasie: ul. Gwarna 
(wówczas Lampego) do os. Lecha. 
W 1985 roku po zbudowaniu kolej-
nej trasy tramwajowej – od os. Le-
cha przez Chartowo, Żegrze do ron-
da Starołęka – linię 23 przedłużono 
do Starołęki, by w kolejnych latach 
zmieniać i zwiększać na tej trasie 
liczbę linii tramwajowych. Jeździły 
tam w różnych latach także linie: 0, 
11 i 20, a obecnie: 1, 5, 16, 17 i 18

Tory tramwajowe do remontu
9 maja na dwa miesiące wyłączony został z kursowania tramwajów odcinek trasy kórnickiej – 
od przystanku Polanka do osiedla Lecha
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Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

Na terenie kampusu uniwersytec-
kiego w Poznaniu powstanie kom-
pleks obiektów sportowych z halą 
modułową mieszczącą sale sporto-
we, z kortami tenisowymi i stadio-
nem lekkoatletycznym. 

W konkursie organizowanym 
przez władze poznańskiej uczelni, 
pierwszą  nagrodę zdobyła pracownia 
architektoniczna 2pm, autorzy m.in. 
polskiego pawilonu na EXPO w Me-
diolanie, uznanego za jeden z najład-
niejszych obiektów na targach. 

Kompleks sportowy Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu 
UAM zlokalizowany będzie w zie-
lonej okolicy na terenie Kampusu 
Morasko, przy ul. Zagajnikowej 
i Umultowskiej. Składać się będzie 
z wielofunkcyjnej modułowej hali 
sportowej (sala do piłki plażowej, 
korty tenisowe, sala do judo i sztuk 
walk) oraz obiektów zewnętrznych 
(stadion lekkoatletyczny z pełnowy-
miarowym boiskiem do piłki noż-
nej, korty tenisowe otwarte). Red

Sportowy kompleks 
na Morasku
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– Ten certyfi kat buduje prestiż na-
szych produktów i usług. Świetnie 
promuje to, co jest w nich najlepsze 
z punktu widzenia konsumentów 
i partnerów biznesowych – mówi-
li laureaci certyfi katu „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland” 
przyznawanego przez Kapitułę 
Towarzystwa im. Hipolita Cegiel-
skiego w Poznaniu. Uroczystość 
wręczenia certyfi katów odbyła się 
28 kwietnia w Auli Lubrańskiego 
UAM. Patronat sprawował „Nasz 
Głos Poznański”.

XXV edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości Produktów 
i Usług „Najlepsze w Polsce”, pro-
wadzona przez Edmunda Dudziń-
skiego i Dominika Górnego, po raz 
kolejny zgromadziła przedstawicieli 
opiniotwórczych środowisk samo-
rządowych, przedsiębiorczych, mi-
nisterialnych i naukowych. 

– Konkurs „Najlepsze w Polsce” 
to jedna z wizytówek działań na-
szego Towarzystwa. Już od 25 lat 
cieszy się wielkim zainteresowa-
niem różnych fi rm, konsumentów 
i usługodawców. Nasz certyfi kat 
jest wyznacznikiem prestiżu i pozy-

cji rynkowej danej fi rmy bądź pro-
duktu. Z tego się bardzo cieszymy. 
Zapraszamy do współpracy nowych 
partnerów instytucjonalnych i fi rmy 
prywatne – powiedział dr Marian 
Król, prezydent Towarzystwa im. 
Hipolita Cegielskiego.

W wiosennej edycji konkursu 
certyfi katy otrzymali: ACAR S.A., 
Szczecinek za: przedłużacz bębno-
wy linii Kerg Gabriella d.b.; Krajda 
sp.j., Łódź za: rajstopy, pończochy, 
leginsy, podkolanówki; Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Czarn-
kowie za: gzik; klinika Krojan-
ty, Chojnice za: wysokiej jakości 
usługi rehabilitacyjne narządów 
ruchu w 25 rocznicę działalności 
dla społeczeństwa; Gold Drop sp. 
z o.o., Limanowa za: produkty mar-
ki Ługa, Bmeters Polska sp. z o.o., 
Psary za: liczniki do wody; Piekar-
stwo-Cukiernictwo Roman Pabich, 
Szamotuły za: ziasta: Ambasador 
i Kostka Wenecka; Jahiro sp. z o.o., 
Widziszewo za: pyzy „Babci Tere-
ni”; Bmeters Polska sp. z o.o., Psa-
ry za: podzielniki kosztów ogrze-
wania hydroclima rfm oraz opto 
fi rmy Bmeters wraz z systemem 

rozliczeniowym; Hydro-Partner sp. 
z o.o., Leszno za: wysoką jakość 
programowania i nadzorowania 
urządzeń meloracyjnych oraz kon-
serwacje tych urządzeń i ochronę 
przed powodzią, Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowo Usługowe 
„Maxpol” Marek Spaczyński, Krze-
pice za: makarony domowe Matuli, 
Media Consulting Sucholeski Ma-
gazyn Mieszkańców Gminy, Suchy 
Las za: piękne przedstawianie in-
formacji i wydarzeń w gminie Suchy 
Las społeczeństwu gminy; Gospo-
darstwo Rolne, Kamień Wielki za: 
innowacyjne metody prowadzenia 
gospodarstwa rolnego wpływające 
na jego produktywność; Wool Star 
S.A. spółka komandytowa, Buk za: 
pościel wełnianą termoaktywną, 
Biblioteka Publiczna im. S.Rowiń-
skiego w Ostrowie Wielkopolskim 
za: międzyszkolny katalog biblio-
teczny, Poznańska Hodowla Roślin 
Sp. z o.o., Tulce za: łubin wąskolist-
ny tango, Blue Note Poznań Jazz 
Club, Poznań za: międzynarodową 
jakość świadczonych usług i doznań 
artystycznych z udziałem muzyków 
i wokalistów znanych w polsce i na 
świecie, Gminny Ośrodek Kultury 
w Piaskach Kapela Podwórkowa 
„Piaskowianie”, Piaski za: kapelę 
podwórkową „Piaskowianie”. 

Tradycją Gali „Najlepsze w Pol-
sce” jest wręczanie prestiżowych 
wyróżnień Towarzystwa im. Hipoli-
ta Cegielskiego. Statuetkę Hipolita 
otrzymał Przemysłowy Instytut Ma-
szyn Rolniczych, Poznań, za: stałe 
wdrażanie wyników naukowych do 
praktyki gospodarczej i doskonale-
nie produkowanych maszyn dla rol-
nictwa w 70-lecie działalności.

Statuetki Honorowego Hipoli-
ta wraz z godnością „Lider Pracy 

Organicznej” powędrowały do: Ar-
kadiusza Błochowiaka, dyrektora 
Wielkopolskiego Zarządu Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych (Poznań) 
i Jerzego Lechnerowskiego, zasłu-
żonego burmistrza miasta i gminy 
Kórnik. 

Osobowości wyróżniające się 
profesjonalizmem w działaniach 
zawodowych, upowszechnianiu idei 
pracy organicznej i działalności cha-

rytatywnej nagrodzono Srebrnymi 
Medalami „Labor Omnia Vincit”. 
Byli to: prof. dr Magdalena Wyrwic-
ka, dziekan Wydziału Inżynierii Za-
rządzania Politechniki Poznańskiej; 
Paweł Chudziński, prezes zarządu 
„Aqunaet” S.A. (Poznań) oraz Zbi-
gniew Polus, zegarmistrz prowa-
dzący swój zakład w Poznaniu od 
ponad 40 lat. 

Kapituła Towarzystwa dostrzegła 
też liderów różnych środowisk w ge-
neracji młodej generacji Polaków, 
przyznając im Medale Młodego 
Pozytywisty wraz z członkowstem 
w prestiżowym Klubie Młodych 
Pozytywistów. Wyróżnionymi zo-
stali: Magdalena Mrozińska, twórca 
projektu „ARTmosfera”, animator 
kultury i życia biznesowego, Paweł 
Górczyński, sportowiec-maratoń-
czyk i Jan Gaspars, pracownik na-
ukowy UAM w Poznaniu.

Zapraszamy do udziału w XXVI 
edycji Konsumenckiego Konkursu 
Jakości „Najlepsze w Polsce” – 
„The Best in Poland”. Nasi Czytel-
nicy mogą głosować na najlepszych 
usługodawców wykonujących usłu-
gi na terenie Polski i producentów 
z krajów Unii Europejskiej. 

W celu zgłoszenia najlepszej 
usługi lub produktu, należy wypeł-
nić jeden z kuponów, które będzie-
my zamieszczać na łamach „Nasze-
go Głosu Poznańskiego” i wysyłać 
na adres: Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego, ul. Garncarska 8, 61-
817 Poznań. Kandydatów można 
też zgłaszać za pomocą kuponu za-
mieszczonego na www.najlepsze-w-
polsce.pl. Rozstrzygnięcie konkur-
su nastąpi jesienią 2016 r. Wśród 
wysyłających kupony rozlosowane 
zostaną nagrody.

Otrzymali tytuł Th e Best in Poland
Certyfi katy „Najlepsze w Polsce” zostały wręczone!

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski otrzymał statuetkę Honorowe-
go Hipolita wraz z godnością „Lider Pracy Organicznej”.

 NASZ PATRONAT

Certyfi kat „Naj-
lepsze w Polsce” 
jest wyznacznikiem 
prestiżu i pozycji 
rynkowej 
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25 kwietnia przy przejeździe ko-
lejowym koło przystanku Poznań 
– Junikowo odbyła się konferencja 
prasowa poświęcona budowie węzła 
przesiadkowego nad linią kolejową 
przy ul. Grunwaldzkiej. W spotka-
niu uczestniczyli: Jan Grabkowski – 
starosta poznański, Maciej Wudar-
ski – zastępca prezydenta Poznania, 
Jan Broda – wójt Komornik oraz 
Adrian Napierała – wójt Dopiewa

Powiat i miasto Poznań zapropo-
nowały powstanie dwupoziomowego 
węzła integracji Poznań–Junikowo, 
na którym przesiadki z autobusów 
na kolej miałyby odbywać się po-
dobnie jak to jest obecnie na przy-
stankach PST. Przedstawiciele władz 
samorządowych poinformowali, że 
jeszcze w tym roku zostanie zlecone 
przygotowanie koncepcji, a na jej 
podstawie projekt techniczny. Prze-
łom w rozmowach pomiędzy wło-
darzami miasta Poznania i powiatu 
daje realne szanse na zdecydowaną 
poprawę i udrożnienie układu ko-
munikacyjnego w tym rejonie. 

Ze względu na szeroki zakres 
inwestycji i tym samym koszty sza-
cunkowe całego przedsięwzięcia 
– ok. 60 mln zł – konieczne staje 

się partycypowanie kilku podmio-
tów: miasta Poznania, powiatu 
oraz gmin Komorniki i Dopiewo. 
Niezbędne jest też pozyskanie na 
realizację tego zadania środków ze-
wnętrznych, w tym m.in. w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych.

Według wstępnych założeń przy 
przystanku Poznań–Junikowo ma 
powstać dwupoziomowy węzeł in-
tegracji na przystankach zlokali-

zowanych ponad peronami kolejo-
wymi. Stworzenie specjalnych śluz 
ułatwiłoby autobusom włączanie się 
do ruchu przed samochodami ja-
dącymi w kierunku ulicy Malwowej 
oraz w stronę skrzyżowania Grun-
waldzka – Wołczyńska. Natomiast 
dojścia dla pieszych mają być tak 
pomyślane, aby pasażerowie kolei 
i rowerzyści mieli dostęp do pero-
nów kolejowych bez konieczności 
pokonywania jakichkolwiek stopni. 

Równie ważna jest możliwość bez-
piecznego pozostawienia na węźle 
roweru lub samochodu, jak również 
rozdzielenie ruchu tranzytowego od 
ruchu dojazdowego, tym bardziej że 
wraz z uruchomieniem PKM licz-
ba kursujących pociągów tą trasą 
wzrośnie z 64 do 80, nie licząc po-
ciągów towarowych. Dlatego waż-
ne jest przyjęcie takiej organizacji 
ruchu, aby samochody i autobusy 
transportu publicznego dojeżdżają-

ce do węzła nie traciły czasu w kor-
kach, a przejazd w tej okolicy odby-
wał się płynnie.

Przystanek kolejowy Poznań – Ju-
nikowo to znaczące miejsce na ob-
szarze aglomeracji, szczególnie dla 
mieszkańców Plewisk i Skórzewa 
oraz poznańskiego os. Kwiatowego 
i Fabianowa. Łącznie mieszka tu ok. 
22 tys. mieszkańców. To również 
ważne miejsce o znaczeniu komuni-
kacyjnym. Ulica Grunwaldzka to nie 
tylko arteria dojazdowa dla Plewisk 
i Komornik do Poznania, ale także 
najkrótsze połączenie dla miesz-
kańców i fi rm zlokalizowanych na 
Junikowie i Grunwaldzie z autostra-
dą A2 i drogą krajową nr 5, będący-
mi częścią transeuropejskiej sieci 
transportowej TEN-T. To dzięki 
temu połączeniu poznaniacy z połu-
dniowo-zachodnich dzielnic mogą 
swobodnie dojechać do Warszawy, 
Łodzi, Krakowa, Gdańska, Wrocła-
wia i Berlina.

Będzie wiadukt albo tunel 
Koniec stania na rogatkach między Junikowem a Plewiskami?
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Joanna 
Felińska
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Kolejny rozdział w sprawie linii wyso-
kiego napięcia 2x 400 kV otworzyło   
25 kwietna spotkanie przedstawicie-
li   4 stowarzyszeń zaangażowanych 
w sprawie jej przebiegu z przedstawi-
cielami  wykonawcy inwestycji – kon-
sorcjum fi rm: ENPROM HVL Sp. 
z o.o. i IDS Energetyka Sp. z o.o., bę-
dącego inicjatorem tych rozmów.  Nie 
wzięli w nich udziału przedstawiciele 
Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych. Stowarzyszeniami uczestniczą-
cymi w wydarzeniu były Ekologiczna 
Wielkopolska, Dąbrowa, Ruczaj, Do-
piewo-PL, które mówiły tym razem 
niemal jednym głosem.

Organizatorem spotkania była 
strona samorządowa. Odbyło się ono 
w sali konferencyjnej GOSiR Dopie-
wo. Uczestniczyli w  nim przedsta-
wiciele samorządu. Urząd Gminy 
Dopiewo reprezentowali: Paweł 
Przepióra – zastępca wójta gminy 
Dopiewo i  Remigiusz Hemmerling 
– kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowi-
ska. Obecny był także Leszek Nowa-
czyk, przewodniczący Rady Gminy.

Wykonawca zaprezentował   wy-
niki analizy fotografi cznej, przepro-
wadzonej w terenie przy użyciu dro-
nów.   Jej efektem było sporządzenie 
aktualnych map, uwzględniających 
na planowanych przebiegach linii 
wszystkie rzeczywiste obiekty. Oka-
zało się, że nie jest możliwe prowa-
dzenie linii na odcinku od Plewisk do 
Piły Krzewiny wyłącznie korytarzem 
zdefi niowanym w  wariantach I  i  VI 
– z uwagi na kolizje występujące na 
terenie kilku gmin.

W ocenie wykonawcy na terenie 
gminy Dopiewo najkorzystniejszy jest 
przebieg nowej linii istniejącym ko-
rytarzem 2x 220 kV tej samej relacji.  
Większe modyfi kacje przebiegu linii 
dotyczą gmin: Rokietnica, Tarnowo 
Podgórne, Kaźmierz i  Szamotuły. 
Podczas prezentacji wariantów obec-
ni pytali o  kolorystykę słupów, kon-
strukcje, wytrzymałość na warunki 
atmosferyczne oraz strefę ochronną.

Przedstawiciele stowarzyszeń 
mówili tym razem jednym głosem, 
wskazując że akceptują realizację in-
westycji w korytarzu istniejącej linii, 
ale przy założeniu, że w  sąsiedztwie 
osiedli mieszkaniowych linia ta zo-
stanie skanalizowana w ziemi.

Wspólne stanowisko w tej sprawie 
jest rzeczą nową w stosunku do pety-
cji złożonych do Rady Gminy Dopie-
wo w  grudniu 2015 r. przez Stowa-
rzyszenia Ekologiczna Wielkopolska 
i  Dąbrowa, które wskazywały na 
rozbieżność  interesów. Wykonawca 

powiedział jednak, że ze względu na 
bezpieczeństwo energetyczne Pol-
skie Sieci Elektroenergetyczne, bę-
dące inwestorem, nie przewidują za-
stosowania takich rozwiązań. Brak 
przedstawiciela PSE na spotkaniu 
uniemożliwiał uzyskanie informacji 
w  tej sprawie. Przedstawiciele Sto-
warzyszeń stwierdziły, że w kolejnym 
spotkaniu, które miałoby się odbyć 
w maju, powinien wziąć udział decy-
zyjny przedstawiciel PSE. Przedsta-
wiciele samorządu gminy Dopiewo 
zadeklarowali, że wystąpią z pismem 
do zarządu PSE w  sprawie takie-
go spotkania.

26 kwietnia gmina Dopiewo zwró-
ciła się z  pismem do PSE z  proś-
bą o  wyznaczenie spotkania do 12 
maja  lub w  najkrótszym możliwym 
terminie z członkami zarządu PSE ce-
lem rozstrzygnięcia wątpliwości co do 
skanalizowania linii 2x 400 kV w są-
siedztwie zabudowy mieszkaniowej.
R. Hemmerling, A. Mendrala 

AKTUALNOŚCI

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

O linii 400 kV
Przedstawiciele stowarzyszeń mówili tym razem jednym głosem

FO
T.

 A
D

A
M

 M
E

N
D

R
A

LA

Gmina Komorniki zdobędzie 
1,2 mln zł na budowę sali sportowej 
w budowanej szkole podstawowej 
w Plewiskach. W marcu złożyła 
wniosek do Departamentu Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Wielkopolskiego 
o ujęcie tego zadania w Wieloletnim 
Programie Rozwoju Bazy Obiektów 
Sportowych Województwa Wielko-
polskiego obejmującego lata 2014–
2018, który Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego przyjął Uchwałą 
nr XVIII/482/2016. 

Złożony przez gminę wniosek zo-

stał rozpatrzony pozytywnie i otrzy-
mał dofi nansowanie ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej w wysokości 1.200.000 zł z po-
działem na lata 2016 r. – 400.000 zł 
i 2017 r. – 800.000 zł. 

Kolejnym etapem powyższej pro-
cedury jest złożenie do końca maja 
wniosku w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu elektro-
nicznego (tzw. generatora wnio-
sków AMODIT) i papierowej do 
Ministerstwa Sportu i Turystki. Po 
uzyskaniu pozytywnej oceny mery-
torycznej i formalnej, gmina zawrze 

umowę z ministrem na dofi nanso-
wanie inwestycji. 

Zgodnie z zawartą umową 
z generalnym wykonawcą fi rmą 
BUDIMEX S.A. koszt budowy sali 
gimnastycznej – segmentu C kom-
pleksu szkolnego w Plewiskach 
wynosi 4.991.000 zł. Zadanie obej-
muje budowę sali gimnastycznej 
o wymiarach 36x18m, salki ko-
rekcyjnej o powierzchni 78m2 oraz 
pokoju trenerskiego, 4 szatni wraz 
z zapleczami sanitarnymi i zaple-
czem sportowym. 
Anna Jezierska-Kaczmarek

Milion na salę w Komornikach

REKLAMA 
 691-895-296

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Pomnik Kuika
W Trzebawiu odsłonięto pomnik ku czci Mariana Kuika 

26 kwietnia w Trzebawiu (gmina 
Stęszew) odbyło się uroczyste od-
słonięcie pomnika Mariana Kuika, 
w związku z zakończeniem remontu 
ulicy nazwanej nazwiskiem tego bo-
hatera II wojny światowej – zamor-
dowanego przez Niemców podczas 
publicznej egzekucji 27 września 
1944 roku. 

Odsłonięcia dokonał burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pin-
czak, w obecności sołtys Trzebawia, 

członków rodziny Mariana Kuika 
oraz licznie zgromadzonych miesz-
kańców wioski. 

Podniosły charakter uroczysto-
ści nadały wspomnienia świadka 
tragicznych wydarzeń w Trzebawiu 
z czasów II wojny światowej, a tak-
że wykonanie pieśni patriotycznych 
przez mieszkańców.

Nadmienić należy, że odnowiony 
pomnik powstał w związku z wyko-
naniem nawierzchni chodnika i in-

nych prac remontowych na ul. Ku-
ika. Wartość inwestycji wyniosła 
ponad 230 tysięcy złotych i została 
całkowicie pokryta z budżetu gminy 
Stęszew. 

Pudełko Życia 
Burmistrz gminy Stęszew zain-
spirowany akcją „Pudełko Życia” 
przeprowadzaną z powodzeniem 
w innych miastach zainicjował jej 
wprowadzenie również w tej podpo-
znańskiej gminie. Projekt dotyczy 
w szczególności osób starszych, 
samotnych, niepełnosprawnych, 
zwłaszcza tych, którzy przewlekle 
chorują i wszystkich, którzy miesz-
kają sami w swoich domach. 

„Pudełko życia” to opatrzone 
naklejką opakowanie (może to być 
przezroczysta plastikowa tuba, 
słoik czy inny niewielki pojemnik), 
w którym znajdują się informacje 
podane przez seniora: jego stan 
zdrowia, przyjmowane leki, przeby-
te operacje, uczulenia na substan-
cje. Są także inne ważne informa-
cje: kontakt do osób, które należy 
powiadomić w sytuacji konieczno-
ści hospitalizacji oraz informacje 
organizacyjne: co zrobić z kluczami 
do mieszkania, komu powierzyć 
opiekę nad psem czy kotem itp. 
Wszystkie te informacje zawarte są 
w specjalnej ankiecie, składającej 
się z dwóch części. Tę kluczową, 
medyczną, mówiącą o przebytych 
chorobach, operacjach, zażywa-
nych lekach czy alergiach, wypełnia 
lekarz. Informacje zawarte w an-
kiecie mogą być pomocne służbom 
ratunkowym w sytuacji konieczno-

ści przeprowadzenia sprawnej akcji 
ratunkowej.

Ważne jest, by wszystkie informa-
cje o pacjencie zawarte były w jed-
nym miejscu. Realizatorzy projektu 
sugerują, by miejscem tym była lo-
dówka, gdyż urządzenie to znajduje 
się w każdym domu, można łatwo 
i szybko je zlokalizować. Zatem 
„Stęszewskie Pudełko Życia” powin-
no się umieścić najlepiej w lodówce, 
w drzwiach – lub też w innym miej-

scu w kuchni (szafka, szufl ada itp.). 
Miejsce to opatrzone będzie dodat-
kowo naklejką taką samą jak na pu-
dełku – będzie to sygnał dla osoby, 
która udziela pomocy, że znajdują się 
w nim ważne informacje.

Gmina Stęszew przygotowała dla 
mieszkańców naklejki do oznacza-
nia pudełek, w których przechowy-
wane będą ważne informacje, a tak-
że druki formularzy do wypełnienia 
i umieszczenia w pudełku. Szcze-
gółowe informacje dostępne będą 
już wkrótce na stronie internetowej 
gminy Stęszew. 
Marta Mrowińska

Informacje zawarte 
w ankiecie mogą być 
pomocne służbom 

Marta 
Mrowińska 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości. 
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oferuje około 1000-ca różnych gatunków roślin ozdobnych: 
krzewów i drzew liściastych oraz iglastych, pnączy i bylin.

U nas kupisz ziemię ogrodową, korę sosnową i nawozy!

Serdecznie zapraszamy codziennie od 9.00 aż do zmierzchu
P R Z Y J E D Ź  I  P R Z E K O N A J  S I Ę  S A M !

REKLAMA

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 

Jak co roku, w rocznicę śmierci mi-
sjonarza – ojca Mariana Żelazka 
– społeczność Palędzia (gm. Do-
piewo) organizuje spotkania. Mimo 
deszczowej pogody, przy modlitwie 
spotkali się: mieszkańcy okolicz-
nych wsi, krewni, rodzina, duchow-
ni i samorządowcy. 

Jubileuszową mszę św., wraz z oj-
cami werbistami z Domu Misyjnego 
w Chludowie, poprowadził ks. dzie-
kan Karol Górawski – proboszcz pa-
rafi i pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 
w  Dąbrówce. Oprawę muzyczną 
zapewnił chór „Bel Canto” z Dopie-
wa pod batutą Elżbiety  Węgielew-
skiej. Poczty sztandarowe wystawili: 
Ochotnicza Straż Pożarna z  Palę-
dzia, Zespół Szkół w Chludowie im. 
o. Mariana Żelazka i Towarzystwo 
Przyjaciół ojca Żelazka z Palędzia.

Po mszy goście wspominali 
misjonarza w świetlicy wiejskiej 
w  Palędziu. Wzięli także udział 
w projekcji fi lmu Anny Teresy Pie-
traszak  „Testament”.

Ojciec Marian Żelazek urodził 

się w 1918 r. Osiem lat życia spędził 
w Palędziu. Zmarł w 2006 r. w Purii 
w  Indiach. Święcenia kapłańskie 
uzyskał w 1948 r. Po studiach w Rzy-
mie, od 1950 r. był misjonarzem 
katolickim. Za działalność na rzecz 
trędowatych i  biednych w  2002 r. 
uzyskał nominację do Pokojowej 
Nagrody Nobla.   W  2008 roku, 
z inicjatywy mieszkańców Palędzia, 

postawiono obelisk na którym wy-
ryto myśl, która przyświecała Jego 
życiu i działalności: „Nietrudno być 
dobrym, wystarczy tylko chcieć”.

Wspominali ojca 
Mariana Żelazka
Tegoroczne wspomnienie o. Mariana Żelazka było wyjątkowe, 
bo jubileuszowe – dziesiąte 
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Beata 
Spychała 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Jest Rynek 
w Przeźmierowie

Biznes spotyka 
samorząd 

W Przeźmierowie (gm. Tarnowo 
Podgórne) mieszkańcy spotkali 
się na uroczystym otwarciu Ryn-
ku połączonym z biesiadą śląską. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali: wójt Tadeusz Czajka, 
przewodniczący Rady Gminy Grze-
gorz Leonhard, sołtys Przeźmie-
rowa Katarzyna Preyer, projektant 
płyty Rynku Beata Ramlau oraz 
proboszcz przeźmierowskiej parafi i 
Tomasz Szukalski. W tym samym 
momencie członkowie Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych Okręgu Poznań wypuścili go-
łębie. Na zakończenie części ofi cjal-
nej Rynek został poświęcony przez 
proboszcza. 

Otwarcie Rynku było jednym 
z punktów programu obchodów 
Święta Konstytucji 3 Maja w gminie 

Tarnowo Podgórne, dlatego część 
nieofi cjalna rozpoczęła się – biesia-
da śląska – rozpoczęła się od śpiewa-
nia pieśni patriotycznych wspólnie 
z orkiestrą „Da Capo”. Na gości im-
prezy czekały stragany oraz atrakcje 
dla dzieci. Można było sprawdzić 
celność oka na strzelnicach: wia-
trówkowej, paintball i z łuku. Naj-
wytrwalszym widzom nie przeszko-
dził nawet padający deszcz – stojąc 
pod parasolami obejrzeli występ 
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca 
Ludowego „Modraki”. 

Organizatorem otwarcia płyty 
i biesiady byli: Sołtys i Rada Sołec-
ka Przeźmierowa, Gminny Ośrodek 
Kultury Sezam i gmina Tarnowo 
Podgórne. Koszty budowy Rynku 
(2 mln  zł) zostały w całości pokryte 
przez gminę Tarnowo Podgórne. ARz

11 maja w Tarnowie Podgórnym 
w jednej sali spotkają się przedsta-
wiciele biznesu i samorządowcy na 
III edycji ogólnopolskiej konferencji 
„Odkodowany Biznes – Odkodowa-
ny Samorząd”.

Organizuje ją gmina Tarnowo 
Podgórne wspólnie z Tarnowskim 
Stowarzyszeniem Przedsiębior-
ców.

– Nasze konferencje to cykliczne 
spotkania samorządowców i przed-
siębiorców, w których uczestniczą 
również eksperci gospodarczy, do-
radcy biznesowi oraz przedstawicie-
le instytucji pośredniczących w kon-
taktach inwestorskich – mówi wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz 
Czajka. – W tym roku skupimy się 
na dwóch obszarach: nowoczesnym 

przywództwie oraz budowaniu war-
tości marki. 

Wykład otwarcia wygłosi Mirosław 
Gronicki, ekonomista, minister fi nan-
sów w rządzie prof. Marka Belki. 

Potem uczestnicy będą dyskuto-
wać o tym, jakie cechy lidera po-
magają w budowaniu partnerskich 
relacji pomiędzy biznesem a samo-
rządem. Zastanowią się także jakie 
kluczowe czynniki biznesowego 
sukcesu może zapewnić gmina 
oraz jak wykorzystać obecność 
przedsiębiorców dla tworzenia po-
zytywnego wizerunku samorządu. 
Konferencja zakończy się praktycz-
nymi warsztatami.

Informacje na temat konferencji 
znajdują się na www.odkodowany.pl. 
ARz

REKLAMA 
 691-895-296

Burmistrz gminy Stęszew zaprasza 
do udziału w pikniku ekologicznym 
„Bądź na topie – bądź EKO”, który 
odbędzie się 5 czerwca na stadionie 
przy ul. Trzebawskiej w Stęszewie. 
W programie m.in. fi nał konkursów 
dla szkół podstawowych i gimna-
zjów, stoiska tematyczne związane 
z ekologią i ochroną środowiska, 
„Kącik Malucha”, gry i zabawy 
sprawnościowe, warsztaty arty-
styczne: tworzenie biżuterii z ma-
teriałów ekologicznych, tworzenie 
wyrobów z fi lcu. MM

14 i 15 marca w ramach Ogólnopol-
skiego Programu Profi laktyki „NIE 
– nowotworom u dzieci” Fundacja 
Dla Ciebie we współpracy z Funda-
cją Ronalda McDonalda przebadała 
179 najmłodszych mieszkańców 
gminy Tarnowo Podgórne (dzieci 
w wieku od 9 miesięcy do 6 lat). 

Na szczęście, w czasie badań nie 
wykryto jednoznacznych zmian 
nowotworowych, wymagających 
natychmiastowej interwencji me-
dycznej. Zdiagnozowano natomiast 
aż 48 nieprawidłowości w budowie 
narządów, m.in. węzłów chłonnych, 
jąder, nerek i śledziony. 
ARz 

Piknik 
w Stęszewie

Fundacja 
badała dzieci
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AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Oprócz kadry pedagogicznej, 
pracowników i  uczniów   szkoły, 
a  także władz samorządowych, 
w  uroczystości wzięli udział nie-
codzienni goście. Wśród nich nie 
zabrakło przedstawicieli patrona 
– osób odznaczonych tym między-
narodowym odznaczeniem. Był 
Rzecznik Praw Dziecka i  Kanclerz 
Kapituły Orderu Uśmiechu – Marek 
Michalak, była Elżbieta Bartkie-
wicz – lekarz pediatra, pomagają-
ca dzieciom w  hospicjum, a także 
Włodzimierz Marciniak – działacz 
społeczny i  opiekun dzieci, Lech 
Konopiński – poeta i  satyryk oraz 
Stanisław Leon Machowiak – po-
eta, Arkady Fiedler – syn Kawalera 
Uśmiechu – pisarza i  podróżnika 
o tym samym imieniu.

Dyrektor szkoły Iwona Napierała 
przypomniała, że o wyborze patrona 
zadecydowali uczniowie, pracowni-
cy i rodzice w 2015 r., oddając głosy 
na jedną z trzech propozycji: ojciec 
Marian Żelazek,   Stefan Stuligrosz 
i  Kawalerowie Orderu Uśmiechu. 
Zwycięzca zdobył 288 głosów. 46 
głosów mniej otrzymał nominowa-
ny do Nagrody Nobla misjonarz 
z  pobliskiego Palędzia, a  64 gło-
sy  dostał twórca „Poznańskich Sło-

wików”, będący jednocześnie Kawa-
lerem Orderu Uśmiechu.

– Takiego zbiorowego patrona 
sobie wymarzyliśmy! – powiedziała 
dyrektor szkoły. – Dlaczego Kawale-
rowie Orderu Uśmiechu? Bo to pa-
troni godni naśladowania. Nie tylko 
za uśmiech, ale za szczęście dzieci, 
za konkretne działania na ich rzecz. 
Łączy ich podmiotowe traktowanie 
dzieci, wypełnione szacunkiem. Za-
pewniam, że będziemy naszego pa-
trona szanować i propagować myśli 
i idee niesione przez Kawalerów Or-
deru Uśmiechu.

Wojciech Dorna, wiceprzewodni-

czący Rady Gminy Dopiewo odczy-
tał uchwałę o  nadaniu imienia  pla-
cówce.

– Szkoła w  Dąbrówce jest 58 
szkołą, której patronem zostali 
Kawalerowie Orderu Uśmiechu 
– powiedział Marek Michalak, 
Rzecznik Praw Dziecka i  Kanc-
lerz Kapituły Orderu Uśmiechu. 

– Cieszę się, że wybraliście sobie 
to imię. Szkoły im. Kawalerów Or-
deru Uśmiechu mają to szczęście, 
że mogą zwrócić się do patrona 
z  pytaniami. To patron, który bę-
dzie Was odwiedzał i  jak będzie 
potrzeba murem stał za Wami. 
Bierzcie przykład z tego, co w Wa-
szym patronie najlepsze. Bądźcie 

na co dzień z  Kawalerami Orderu 
Uśmiechu i  razem z  nimi idźcie 
przez życie. Jestem Rzecznikiem 
Praw Dziecka, ale zwróćcie uwa-
gę, że nie tylko prawa dziecka, lecz 
i prawa człowieka są ważne. Macie 
to szczęście, że to patron żyjący, 
którego wielu przedstawicieli mo-
żecie zaprosić do siebie – dodał.

Wójt Gminy Dopiewo, wskazując 
na walory patrona, zwrócił także 
uwagę na specyfi kę miejscowości. 
20 lat temu mieszkało w Dąbrówce 
niespełna 200 osób, dziś liczy ona 
ponad 3600 mieszkańców i  jest 
najdynamiczniej rozwijającym się 
sołectwem w  gminie Dopiewo.   – 
Szkoła, która zyskuje patrona to 
kompleks w  tej chwili rozbudowy-
wany, którego wartość wynosi po-
nad 35 mln zł. Wiadomo było, jak 
powstała,   że będzie trzeba ją po-
większyć i  to się w  tej chwili dzieje 
– powiedział wójt.

Order Uśmiechu nadawany jest 
od 1968 r. Kandydatów typują 
dzieci. Ceremonii nadania towa-
rzyszy  wypicie soku z cytryny i pa-
sowanie różą. Kawalerowie ślubują 
być pogodnym i  służyć dzieciom. 
Łączy ich: uśmiech, przyjaźń, do-
broć, lojalność. W tym roku tysięcz-
ny Order Uśmiechu zostanie wrę-
czony papieżowi Franciszkowi.

Szkoła Kawalerów Orderu Uśmiechu
Szkoła Podstawowa przy ul. Malinowej w Dąbrówce (gmina Dopiewo)  od 28 kwietnia nosi imię 
Kawalerów Orderu Uśmiechu 

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Szkoła w Dąbrówce 
ma patronów god-
nych naśladowania 

Rzecznik Praw Dziecka przekazuje dyrektor Iwonie Napierale Kodeks 
Praw Dziecka. 

FO
T.

 A
D

A
M

 M
E

N
D

R
A

LA



NR 98 / 9 MAJA 2016

10 ROZMAITOŚCI

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 rolnych położonych w Stęszewie, Krąplewie, Rybojedzku, 
Tomicach, Wronczynie oraz grunt pod działalność handlową w Stęszewie, 
przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. 

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

REKLAMA

Wójt gminy Duszniki 
informuje, 

iż został sporządzony i podany do publicznej wiadomości: 
w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki przy ulicy Sportowej 1, 
na terenie miejscowości położenia nieruchomości oraz na 
stronie internetowej Gminy Duszniki – wykaz nieruchomości 
położonej terenie miejscowości Wilkowo, przeznaczonej do 
wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61– 29 56 530 lub www.duszniki.eu). 

Podwórko Nivea
Gmina Komorniki po raz drugi weźmie udział w konkursie 
Podwórko Nivea. Tym razem na lokalizację Rodzinnego 
Miejsca Zabaw wybrano Komorniki
Zgłoszona lokalizacja, przy osiedlu 
Poetów w Komornikach, jako jedyna 
spełnia wymogi regulaminu konkur-
su. Konkursowa rywalizacja polega 
na aktywnym głosowaniu na zgło-
szoną lokalizację za pośrednictwem 
strony: www.nivea.pl/podworko2016 
bądź przez mobilną aplikację.

Od 5 maja można wspierać Komor-
niki poprzez aktywne uczestnictwo 
w głosowaniu. Celem konkursu jest 
wyłonienie 40 zwycięskich lokalizacji 
placów zabaw w całej Polsce.

– Zmobilizujmy się i zagłosujmy 
na Komorniki tak jak w przypadku 
Plewisk, które w ubiegłym roku otrzy-
mały nowy plac zabaw dzięki głosom 
oddanym przez mieszkańców i sym-
patyków naszej gminy – zachęca wójt 
Komornik Jan Broda.

Konkurs Podwórko NIVEA składa 

się z dwóch etapów głosowania: od 5 
maja do 2 czerwca do godz. 23:59:59 
oraz od 3 do 30 czerwca do godziny 
23:59:59. W każdym etapie głosowa-
nia wyłanianych jest 20 zwycięskich 
lokalizacji. Codziennie każdy będzie 
miał możliwość oddania jednego 
głosu. Im więcej głosów, tym większa 
szansa na wygraną i wspólną zabawę. 
Wygrana w konkursie zależy przede 
wszystkim od  wspólnego zaangażo-
wania  i aktywnego głosowania przez 
lokalną społeczność, dlatego głosując 
od 5 maja pomóżmy Komornikom 
zdobyć Rodzinne Miejsce Zabaw.

Związek Międzygminny „Cen-
trum Zagospodarowania Odpadów 
Selekt” w Czempiniu uruchomił 
w gminie Stęszew Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
tzw. PSZOK. Usytuowany jest on 
w Witoblu (teren oczyszczalni ście-
ków). Jest czynny w następujące 
dni: poniedziałek (w godz. 12–18), 

środę (12–18), piątek (12–18) i so-
botę (10–18). 

Odpady na PSZOK są przyjmowane 
od mieszkańców tylko z nieruchomo-
ści zamieszkałych zgodnie z obowią-
zującym regulaminem dostępnym na 
stronie internetowej www.selekt.czem-
pin.pl oraz na stronie gminy Stęszew. 
Jest również wywieszony w PSZOK-u. 

Czytamy w nim m.in., że do PSZOK 
przyjmowane są odpady komunalne 
zebrane w sposób selektywny, wytwo-
rzone przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie ZM „Centrum 
Zagospodarowania Odpadów Selekt”, 
którzy są objęci systemem gospodaro-
wania odpadami komunalnymi i wno-
szą opłatę z tego tytułu. MM

Hołd pierwszej konstytucji w nowo-
żytnej Europie i jej autorom oddali 
samorządowcy gminy Komorniki. 
Dokładnie w 225. rocznicę uchwale-
nia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 
Maja odprawiono w kościele pw. św. 
Andrzeja Apostoła uroczystą mszę 
św. w intencji ojczyzny, rozpoczętą 
wyśpiewaną dumnie „Bogurodzi-
cą”. 

Zebrani mieszkańcy, w towarzy-
stwie pocztów sztandarowych, rad-
nych i sołtysów przeszli do Ogrodu 
Pamięci, gdzie liczne delegacje lo-
kalnej społeczności i samorządow-
cy złożyli kwiaty pod pomnikami 
upamiętniającymi wydarzenia z hi-
storii gminy i kraju. Przewodniczą-
cy Rady Gminy Marian Adamski 

przypomniał zebranym okoliczno-
ści uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
i słowa Króla Stanisława Augusta 
zaprzysięgającego ten symboliczny 
akt słowami „Przysięgłem Bogu, ża-
łować tego nie będę”. Nie zabrakło 
również odniesienia do niedawno 
obchodzonej 1050. rocznicy chrztu 
Polski, które dało początek powie-
rzeniu losów narodu w ręce opatrz-
ności. 

Na pamiątkę rocznicy chrztu 
Polski, dla tych, co przyjdą po nas, 
przewodniczący Marian Adamski 
w towarzystwie sekretarz Olgi Kar-
łowskiej i sołtysa Komornik Hen-
ryka Szkudlarka odsłonił tablicę 
pamiątkową na krzyżu milenijnym. 
OK

28 maja zapraszamy na IV Spo-
tkanie Sportowo-Integracyjne. Na 
boisku OSiR w Tarnowie Podgór-
nym przy ul. Nowej 15 spotkają się 
drużyny reprezentujące pięć klu-
bów seniora z gminy oraz tamtej-
szy Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
W programie – oprócz sportowych 
konkurencji, odpowiednich dla wie-
ku uczestników – zaplanowano wy-
stęp Zespołu Tańca Nowoczesnego 
OSiR „Jast”, wspólne popisy wo-
kalne przy akompaniamencie akor-
deonów oraz regeneracyjny posiłek. 

– Na nasze sportowe zmagania 
zapraszamy od godz. 14 – mówi Ire-

na Szewczyk, prezes UTW w Tarno-
wie Podgórnym. – Już dziś przygo-
towujemy się do rywalizacji w rzucie 
lotkami i beretem do celu, toczeniu 
felgi czy strzelaniu z wiatrówki itp.

Honorowy patronat nad wydarze-
niem objął wójt Gminy Tarnowo Pod-
górne Tadeusz Czajka. Warto wyjść 
z domu – kibice mile widziani. ARz

Gmina Komorniki przystąpiła do 
aktualizacji Programu Budowy 
Dróg Gminnych, uchwalonego jako 
jeden z pierwszych takich doku-
mentów w Polsce przez radę gminy 
na lata 2009–2018. Mija właśnie 
7 lat od jego uchwalenia, dlatego 
postanowiono zweryfi kować go 
uwzględniając zmieniające się wa-
runki i specyfi kę gminy. Od końca 
2009 r., w którym program wszedł 
w życie w gminie przybyło 7.500 
mieszkańców (tylko tych zameldo-
wanych), a w konsekwencji na nowo 
zamieszkałych osiedlach powstały 
nowe ulice. Wzmożony ruch po 
gminnych drogach wymusza wpro-
wadzenie nowych rozwiązań, budo-
wę nowych połączeń. 

Właśnie zakończył się pierwszy 
etap aktualizacji programu – w mar-
cu i kwietniu powołany przez wójta 
Jana Brodę Zespół Drogowy spoty-
kał się radnymi, sołtysami i radami 
sołeckimi, by przeanalizować stan 
faktyczny i potrzeby w zakresie bu-
dowy dróg w każdej ze wsi. W maju 
i czerwcu realizowany będzie drugi 
etap – konsultacje z mieszkańcami. 

– Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych do dyskusji na jeden 
z najważniejszych w gminie tematów 
– budowy dróg. Jesteśmy gotowi, by 
przedstawić wyniki naszych spotkań 
i analiz wypracowanych w pierwszym 
etapie. Chcemy, by plan budowy dróg 
na kolejne lata powstawał w porozu-
mieniu z mieszkańcami – mówi Jan 
Broda, wójt Komornik. Zaktualizo-
wany program ma być przyjęty przez 
radę gminy jesienią tego roku. 

Realizując dotychczasowy pro-
gram gmina wybudowała 82 ulice 
o łącznej długości 38,7 km za po-
nad 82 miliony zł. Terminy i miejsca 
konsultacji dostępne na www.ko-
morniki.pl. Olga Karłowska 

PSZOK już działa

W Komornikach uczcili 3 Maja

Spartakiada seniorów 

Drogowe konsultacje
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

Do tej pory wybudo-
wano 82 ulice 
o łącznej długości 
38,7 km za ponad 
82 miliony zł 
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KULTURA

15 lat orkiestry młodzieżowej

Po jesiennym Europejskim Spotka-
niu Orkiestr szykuje się w gminie 
Tarnowo Podgórne kolejne spek-
takularne święto muzyki. Z okazji 
15-lecia powstania Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej 14 maja o godz. 18 
w hali OSiR zagrają obie działające 
w gminie orkiestry, a towarzyszyć 
im będą Mażoretki, a także Chór 
Samorządowej Szkoły Muzycznej 
w Tarnowie Podgórnym. Patronat 
objął „Nasz Głos Poznański”.

Pomysłodawcą utworzenia orkie-
stry dętej w gminie Tarnowo Pod-
górne był Walter Schatt. Mecenat 
nad orkiestrą, w początkowych la-
tach jej istnienia, sprawowała fi rma 
Schattdecor.

Jubileuszowy koncert rozpocznie 
występ orkiestry „Da Capo” pod 
kierownictwem Krzysztofa Zaremby. 
W jednym z utworów towarzyszyć jej 
będą także, prowadzone przez Ga-
brielę Drewniak, Mażoretki z GOK 
„SEZAM”, które po zejściu orkie-
stry ze sceny zaprezentują własny 

program do muzyki mechanicznej. 
Następnie zagra, prowadzona przez 
Pawła Joksa, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Tarnowo Podgórne. 
I w tej części swój krótki występ będą 
miały Mażoretki. 

Najbardziej ekscytująco zapowia-
da się natomiast końcówka koncer-
tu. Cztery utwory zagrają połączone 
orkiestry. W czasie jednego dyrygo-
wać będzie specjalnie zaproszony 
gość. Kto? To jest niespodzianka. 
W fi nale orkiestrom towarzyszyć 

będzie również, prowadzony przez 
Dorotę Wawrzyniak, chór Samo-
rządowej Szkoły Muzycznej w Tar-
nowie Podgórnym, który zaśpiewa 
utwór „You Raise Me Up”. Ten wy-
jątkowy koncert poprowadzi Zbi-
gniew Adamski. 

W nastroju 
atramentowym
Stanisława Celińska, wraz z zespołem pod kierownictwem Macieja 
Muraszko, wystąpi 21 maja w Centrum Kultury w Przeźmierowie

Zainteresowanie koncertem jest 
bardzo duże, zapowiada się wyjąt-
kowy wieczór!

– Dziewczyna z  Pragi, dziewczy-
na ze stali – mówi o  sobie Stani-
sława Celińska, którą kojarzymy ze 
wspaniałymi kreacjami aktorskimi 
– teatralnymi, fi lmowymi. – Może 
nią nie byłam, ale dziś już jestem. 
Zahartowałam się. 

Czy naprawdę? Wsłuchując się 
w  liryczny nastrój utworów „Wa-
kacje z  deszczem” i  „Drzwi ode-
mknij”, trudno w to uwierzyć. Lecz 
przekornie taka właśnie jest, pod 
stalową osłoną, którą przez długie 
lata hartowała, by chronić swoją 
nieprzeciętną wrażliwość. Będzie-

my mogli się o  tym przekonać na 
kolejnym z ważnych koncertów, jaki 
odbędzie się w Przeźmierowie. Płyta 
„Atramentowa” uzyskała status pla-
tynowej, a  „Atramentowa – suple-
ment” – złotej. Doceniła je zarówno 
publiczność, jak i krytycy muzyczni.

Na wydanej w 2015 płycie „Atra-
mentowa”, za którą muzycznie od-
powiada przede wszystkim Maciej 
Muraszko (kompozytor, perkusi-
sta), równorzędną rolę odgrywa 
warstwa literacka. Wśród autorów 
tekstów są m.in. Jonasz Kofta, Woj-
ciech Młynarski oraz Muniek Stasz-
czyk. Z tym ostatnim łączy artystkę 
wyjątkowa więź, można rzec, arty-
styczna „sztama”. Jazzujący, choć 

nie dominujący, klimat płyty tworzy 
wyrafi nowane połączenie fortepia-
nu, mandoliny, kontrabasu, skrzy-
piec, saksofonu.

– W moim śpiewaniu nie ma już 
aktorstwa – przyznaje artystka na 
antenie radiowej „Muzycznej Je-
dynki”. 

Bilety na koncert, który odbędzie 
się w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo 21 maja o godz. 18, dostępne 
są w cenie 59 zł w miejscu imprezy 
(w godz. 9–12 i 17–20), w siedzibie 
GOK „SEZAM” (w godz. 9–15) 
i Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym (w godz. 15–20). Sprzedaż 
biletów online prowadzi serwis Bile-
tomat.pl. Szymon Kantorski
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Zapraszamy Państwa na wyjątko-
wy jubileuszowy koncert kabaretu 
„Neo-Nówka”, podsumowujący 
15-lecie działalności wrocławskiej 
formacji. W programie największe 
jego hity. Nie zabraknie kultowego 
już skeczu „Niebo”, który został 
przez widzów wybrany skeczem 
30-lecia, czy bezkompromisowej 
„Pani Wandzi Nierusz z domu Zo-
staw”, która potrafi  wyjść obronną 
ręką z każdej niewygodnej sytuacji.

Neo-Nówka szykuje także kilka 
niespodzianek, które mają być do-
pełnieniem całości. Prosimy nie za-
pomnieć o prezentach, w końcu to 
15 urodziny Neo-Nówki. 

Koncert odbędzie się 18 czerwca 

o godz. 17.30 w hali LOSiR, przy 
ul. H. Kołłątaja 2. Bilety: od 60 zł 
hala LOSiR, tel. 61 899 22 35; 506 
102  046, KIWI Travel C.H. PAJO – 
tel. 61 899 42 00, 500 151 585; www.
bilety24.pl; www.kupbilecik.pl; www.
biletynakabarety.pl. Informacje i za-
mówienia zbiorowe bako33@op.pl; 
tel. 61 8 144 144, 601 711 781. Red

W kwietniu ubiegłego roku wi-
dzów zgromadzonych w Centrum 
Kultury Przeźmierowo oczarował 
zespół „Mali Poligrodzianie”, 
który wystąpił wówczas z okazji 
jubileuszu 30-lecia działalności. 
Wkrótce mieszkańcy gminy Tar-
nowo Podgórne zobaczą kunszt 
ich starszych kolegów i koleża-
nek – Zespołu Tańca Ludowego 
Politechniki Poznańskiej „Poli-
grodzianie”. Patronat objął „Nasz 
Głos Poznański”. 

Tradycja zespołu liczy już 43 
lata, podczas których jego człon-
kowie odwiedzili 58 krajów świa-
ta. „Poligrodzianie” dwukrotnie 
koncertowali dla św. Jana Pawła II, 
zapraszani byli przez prezydentów 
i ministrów wielu krajów, w tym 
Malty, Izraela, Malezji, Chin, Korei 
Południowej, Irlandii czy Meksyku. 
Zespół zdobył wiele nagród w kraju 

i za granicą, a przez ministra kul-
tury został uhonorowany tytułem 
„Ambasador Kultury Polskiej”. 

Koncert „Poligrodzian” będzie 
ostatnim elementem bogatego 
programu obchodów jubileuszu 
1050-lecia Chrztu Polski. Grupa 
przedstawi specjalny, okolicz-
nościowy program zatytułowany 
„Śladami znanych Polaków – od 
Mieszka I do Jana Pawła II”. Ten 
znakomity zespół za pomocą tań-
ca, śpiewu i muzyki ukaże wpływ 
chrześcijaństwa na historię Polski. 
W programie, na bazie ludowych, 
dworskich i narodowych tradycji, 
widoczna jest ogromna rola wiary, 
w której Polacy widzieli oparcie 
w czasie wojen oraz czerpali na-
dzieję podczas powstań. 

Koncert odbędzie się w niedzie-
lę, 15 maja o godz. 17 w Centrum 
Kultury Przeźmierowo. Wstęp 
wolny.
Jarek Krawczyk

Operę Giuseppe Verdiego „Aida” 
będzie można zobaczyć w poznań-
skim Teatrze Wielkim 28 maja 
(godz. 19) i 29 maja (g.18). Dla 
naszych Czytelników mamy pięć 
podwójnych biletów.

Miłość i zazdrość bywały przy-
czyną tragedii od zawsze – również 
w starożytnym Egipcie. Generał Ra-
dames staje przed trudną decyzją. 
Kochają go dwie wyjątkowe kobiety: 
Amneris – córka faraona oraz Aida 
– córka króla Etiopów, będąca bran-
ką Egipcjan. Radames pójdzie za 
głosem serca i dokona niewłaściwe-
go wyboru, co popchnie go wpierw 
do zdrady swojego ludu, w końcu 
zaś sprowadzi nań śmierć... 

„Aida” – opera w czterech ak-
tach, libretto Antonio Ghislanzoni, 
kierownictwo muzyczne Gabriel 
Chmura, reżyseria Marek We-
iss-Grzesiński, scenografi a  Jean-
Antoine Hierro, choreografi a  Iza-
dora Weiss, kierownictwo chóru 
Mariusz Otto. Red

Neo-Nówka w Luboniu 

Od Mieszka I 
do Jana Pawła II

„Aida” w operze

• Dla naszych Czytelników 
mamy cztery podwójne zapro-
szenia. Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl. 

Zdobądź bilet

• Dla naszych Czytelników 
mamy pięć podwójnych zapro-
szeń. Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl.

Zdobądź bilet

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT
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Przeboje Th e Beatles 

Koncert w Będlewie

Szczytniki dawniej i dzisiaj

Magical Mystery Tour LIVE to pro-
jekt który stworzyli artyści będący 
głównymi wykonawcami w wielkim 
musicalowym hicie „Let it be” na 
londyńskim West End. Zawsze grają 
na żywo i słyną z wyjątkowo wiernego 
przekazu.  Będzie ich można posłu-
chać 23 maja w Sali Ziemi na MTP 
w Poznaniu. Początek o godz. 19. 

Magical Mystery Tour to multi-
medialne show dedykowane gru-
pie The Beatles. Koncert przybliża 
karierę zespołu z lat 1962–1970, 
szczegółowo uwzględniając przy 
tym historię tras koncertowych oraz 
pracy w studiu nagrań. Koncert 
składa się z 40 piosenek „Czwórki 
z Liverpoolu”. Widowisko to oprócz 

wybitnych walorów muzycznych, 
przedstawia również jak rodziły się 
nowe koncepcje muzyczne i jaki 
wpływ grupa wszech czasów miała 
na innych artystów i gatunki mu-
zyczne.

Bilety na wydarzenie można 
zakupić przez platformę online – 
www.tixer.pl. Red

12 czerwca o godz. 15, w Pałacu 
Będlewo (gm. Stęszew), odbędzie 
się koncert z cyklu „Podpoznańskie 
dwory i pałace wypełnione muzy-
ką”. Uświetni on obchody 150-lecia 
budowy Pałacu Będlewo. Wydarze-
nie to objął patronatem honorowym 
starosta poznański Jan Grabkowski 
i „NGP”. Wystąpią: Maria Jaskul-

ska-Chrenowicz – sopran, Elżbieta 
Spychała – fortepian, Wiktoria Bo-
galska – skrzypce, Dorian Pawełczak 
– skrzypce, Oskar Krawiecki – kon-
trabas, chór „ProVobis” – kier. art. 
Benigna Jaskulska, chór „Cantanti” 
– dyr. Michał Sergiusz Mierzejewski, 
orkiestra POSM II st. „Poznańskie 
Smyczki” – dyr. Jacek Pawełczak. 
Marek Różański – scenariusz i słowo 
wstępne. Red 

22 kwietnia w Szczytnikach odbyła 
się premiera wydawnictwa „Szczyt-
niki dawniej i dzisiaj” pod redakcją 
Kazimierza Krawiarza. Publikacja 
ta jest owocem pasji historycznych 
mieszkańców Szczytnik oraz ich 
zaangażowania w życie społeczne. 
Jak napisano we wstępie „Inicja-
torami zebrania wiadomości i na-
pisania monografi i o swojej Małej 
Ojczyźnie są Genowefa Błotna 
i Kazimierz Głuch, którzy dzięki 
współpracy z OSP Szczytniki i jej 
prezesem Waldemarem Jankowia-
kiem zgromadzili wokół siebie wielu 
entuzjastów tego pomysłu i wystą-
pili z wnioskiem konkursowym do 
Urzędu Miejskiego o przyznanie 
środków na jego realizację”.

Szczytniki mają bogatą historię 
sięgającą średniowiecza. Nazwa 
miejscowości pochodzi od „szczyt-
ników”, wytwórców „szczytów”, 
czyli tarcz. Była więc to u zala-
nia osada służebna dostarczająca 
uzbrojenia drużynie polskich wład-
ców. 

Pierwsze pisane wzmianki 
o miejscowości znaleziono w do-
kumentach z 1386 roku. W treści 
książki odnajdziemy genealogię 
kolejnych właścicieli Szczytnik, 
którą opracowała Elżbieta Bartko-
wiak. Jarosław Melesiński opisał 
udział mieszkańców w I wojnie 

światowej. Opisano także bogate 
życie kulturalne i społeczne okresu 
międzywojennego, walkę miesz-
kańców na frontach II wojny świa-
towej oraz konspirację i prześlado-
wania z czasów okupacji. 

Na kartach książki przedstawio-
no także działania, które tworzą 
współczesną historię Szczytnik oraz 
osoby zasłużone dla miejscowości. 
Ostatnie kilkadziesiąt stron zajmują 
fotografi e. Nie zabrakło także map 
archiwalnych i współczesnych oraz 
oryginalnych dokumentów.

Podczas premiery książki w re-
mizie OSP Szczytniki kilkaset osób, 
oprócz prelekcji Kazimierza Kra-
wiarza, mogło wysłuchać poezji za-
służonego sołtysa Ludwika Szcze-
paniaka oraz współczesnych rymów 

Majki Madejczyk. Wystąpił także 
miejscowy bard Stefan Jaskuła, 
który zaimprowizował – jak to ma 
w zwyczaju – przyśpiewkę na temat 
książki. Lucjan Rzepka, reprezen-
tujący mieszczącą się w Żernikach 
drukarnię Abedik, która wyprodu-
kowała książkę, opowiedział o pro-
cesach drukarskich i introligator-
skich których efektem jest to piękne 
wydawnictwo. Spotkanie prowadził 
autor okładki Robert Jankowski. 

Zanim Kazimierz Krawiarz przy-
stąpił do składania autografów od-
śpiewano jeszcze „Sto lat” obecne-
mu na uroczystości burmistrzowi 
Jerzemu Lechnerowskiemu, który 
dzień później obchodził imieniny. 
Wiersz powiedział także radny Zbi-
gniew Tomaszewski. Opr. ŁG

Zlot szkół 
im. Astrid Lindgren 
Gmina Dopiewo w minionym ty-
godniu była gospodarzem XIX Eu-
ropejskiego Zlotu Szkół im. Astrid 
Lindgren. Delegacje gościły w mu-
rach zabytkowej szkoły w Dąbro-
wie, której patronką jest szwedzka 
autorka literatury dziecięcej.

– Wszystkim dziękuję za tak licz-
ne przybycie na tegoroczne spotka-
nie i cieszę się, że zapoczątkowana 
19 lat temu, jeszcze za życia naszej 
patronki tradycja, przetrwała przez 
tak wiele lat – mówiła podczas 
otwarcia zlotu dyrektor Elżbieta 
Zapłata-Szwedziak ze Szkoły Pod-
stawowej w Dąbrowie. 

Podczas zlotu goście wymieniali 
doświadczenia, zobaczyli wystawę 
o historii szkoły i atrakcje turystycz-
ne powiatu poznańskiego. Poznali 
również tendencje rozwoju gminy 
Dopiewo, o których mówił zastępca 
wójta Paweł Przepióra. W ramach 
współpracy szkolne wycieczki ze 
szkół im. Astrid Lindgren odwiedzą 
nasz region

W tym roku, w Dniu Dziecka 
wszystkie rozśpiewane dziecia-
ki spotykają się w Arenie. Będzie 
tłoczno, będzie głośno i będzie baj-
kowo. Z okazji dziecięcego święta 
odbędzie się koncert największych 
hitów z animowanych fi lmów Di-
sneya. Usłyszymy m.in. piosenki 
z  „Króla Lwa”,  „Mulan”,  „Krainy 
Lodu”,  „Pocahontas”  czy  „Alady-
na”. Na scenie kolorowe stroje, 
tańczące dzieci i profesjonalni wo-
kaliści. Na widzów czekają również 
pokazy sztuk magicznych i… kilka 
niespodzianek.

Uwaga: dla wszystkich dzieci, 
które chcą się poczuć jak artyści 
i wystąpić na prawdziwej scenie, 

czeka jeszcze coś ekstra – 100 pa-
kietów „Little star. Zawiera on 
warsztaty musicalowe w dniu wy-
darzenia od godziny 15:00 oraz 
występ wraz z Warsztatową Akade-
mią Musicalową  w fi nale koncertu 
podczas wykonania utworu  „Mam 
tę moc” z fi lmu „Kraina Lodu”. Aby 
wykorzystać pakiet „Little Star” 
należy osobno dokupić bilet na wy-
darzenie w dowolnym sektorze. Pa-
kiet jest ważny wyłącznie z ważnym 
biletem. 

Liczba pakietów jest limitowana 
i wynosi 100 sztuk. Identyfi kator 
„Little Star” będzie wysyłany pocztą.

Na Dzień Dziecka do Areny za-
praszają wokaliści Justyna Bojczuk, 

Edyta Krzemień i Wojciech Rotow-
ski oraz dzieciaki z Warsztatowej 
Akademii Musicalowej. Choreogra-
fi a: Emilia Czerko, przygotowanie 
wokalne: Izabela Duda, scenariusz 
i reżyseria: Paweł Podgórski. Począ-
tek koncertu o godz. 17.30. Bilety 
na wydarzenie można zakupić przez 
platformę online – www.tixer.pl. Red

Dzień Dziecka w Arenie
Dzień Dziecka, to szczególna data. Ten 

dzień zawsze planujemy tak, aby jak najwięcej czasu poświęcić 
najmłodszym. Chcemy, aby 1 czerwca zawsze był wyjątkowy
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KONKURS

• Dla naszych Czytelników 
mamy cztery podwójne 
zaproszenia. Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl.

Zdobądź bilet

• Dla naszych Czytelników 
mamy trzy podwójne 
zaproszenia. Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl.

Zdobądź bilet

 NASZ PATRONAT

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl
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REKREACJA

Popłynęli kajakami 
z Kórnika do Poznania
 „V Kórnicki Spływ Kajakowy z FX-em”, pod patronatem gminy Kórnik, odbył się 
23 i 24 kwietnia
Na starcie mini-jubileuszowego 
spływu stawiła się grupa 42 kajaka-
rzy gotowa na przepłynięcie 36-ki-
lometrowej trasy z Kórnika do Po-
znania. Najmłodszym uczestnikiem 
spływu był 3,5-letni Tomek, a naj-
starszym 74-letni pan Jerzy.

Trasa spływu podzielona była na 
dwa odcinki: do Kamionek (11 km) 
oraz do Poznania (25 km). Pogoda 
była dla uczestników bardzo łaska-
wa. Przez cały czas spędzony na 
kajakach nie musieli chować się 
przed deszczem, co więcej – okulary 
przeciwsłoneczne były bardzo przy-
datne!

Dzień pierwszy upłynął bardzo 
spokojnie, uczestnicy przepłynęli 
przez Jeziora: Kórnickie, Skrzynec-
kie oraz Borówieckie. Finał dnia 
pierwszego nastąpił w Kamionkach, 
gdzie rozbito namioty. Popołudnie 
minęło pod znakiem gier i zabaw 
przeprowadzonych przez animato-
rów FX events. Wieczorem nie mo-
gło zabraknąć wspólnego śpiewania 
z gitarą przy ognisku.

W niedzielę o godz. 10 kajaka-
rze wypłynęli w trasę przez rzeki: 

Głuszynkę, Kopel oraz Wartę. Tra-
sa drugiego dnia przebiegała przez 
malownicze tereny Kamionek, Da-
szewic i Czapur. Po drodze mijali 
łąki, pola i lasy, a jedynymi ludźmi 
na lądzie byli turyści na koniach. 
Po wpłynięciu na Wartę krajobraz 
zaczął przypominać, że Poznań jest 
coraz bliżej. Spływ zakończył się 
o godzinie 16 – do mety uczestnicy 
dopłynęli przy wystrzałach z armat 
dochodzących z pobliskiej Cytadeli 
z okazji Dni Ułana.

Organizator FX events Wyższy 
Poziom Integracji dziękuje burmi-
strzowi Kórnika Jerzemu Lechne-
rowskiemu za objęcie patronatem 
naszego spływu oraz za pomoc 
w oczyszczeniu i udrożnieniu trasy 
spływu. Mamy nadzieję, że z roku 
na rok rzeka będzie coraz bardziej 
popularna wśród mieszkańców oko-
licznych miejscowości.

Niech podsumowaniem będzie 
komentarz uczestnika: „Pływałem 
Wełną czy Drawą a nie wiedziałem, 
że pod domem mamy taką malowni-
czą rzekę!”
Adam BosyFO
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5 czerwca w Szreniawie (gm. Ko-
morniki) odbędzie się trzecia edycja 
cyklicznej imprezy biegowej pod 
szyldem ActivusRun. Patronat ob-
jął „Nasz Głos Poznański” Profi l 
biegu sprzyja możliwości sprawdze-
nia swoich umiejętności, zarówno 
wśród amatorów, jak i zawodow-
ców. Przygotowane są dwie trasy, 5 
i 10 km. W poprzednich edycjach 
brali udział m.in. Sławomir Marsza-
łek – ultramaratończyk oraz Tomasz 
Chawawko – rekordzista świata 
w biegu 6-godzinnym. W tym roku 
na uczestnictwo w imprezie zdecy-
dował się znany biegacz oraz muzyk 
Jacek MEZO Mejer.

Osoby, które nie będą chciały 
potraktować startu w kategoriach 
ambicji typowo sportowych mogą 
liczyć na atuty w postaci pięknego 
krajobrazu (jest to przecież bieg 
przełajowy, a uroki w postaci la-
sów i Jeziora Jarosławskiego dają 
niesamowitą dawkę endorfi n). Im-
preza sprzyja również aktywnemu 
spędzaniu czasu przez całe rodzi-
ny. Do dyspozycji zwiedzających 
będzie Muzeum Rolnictwa i Prze-
mysłu Rolno-Spożywczego. W tym 
terminie odbywają się również Dni 
Komornik. Organizator zadbał 
o bardzo atrakcyjne nagrody, w tym 
możliwość wygrania przelotu balo-
nem nad Wielkopolskim Parkiem 
Narodowym (szanse ma każdy kto 
pojawi się tego dnia na starcie). Red

Przełaj 
w Szreniawie

 NASZ PATRONAT

Turniej we 
Wronczynie

Strzelanie samorządowców

3 maja na boisku sportowym we 
Wronczynie odbył się turniej piłki 
nożnej o Puchar Burmistrza Gmi-
ny Stęszew. W rozgrywkach wzięło 
udział pięć drużyn: Okoń Sapowice, 
Spójnia Strykowo, LZS Wronczyn, 
Oldboys Stęszew, Lipno Stęszew.

Zwycięzcą został team Oldboys. 
Drugie miejsce zajęła Spójnia, zaś 
trzecie miejsce przypadło w udziale 
LZS Wronczyn. 

Na zakończenie turnieju bur-
mistrz gminy Stęszew Włodzimierz 

Pinczak wraz z organizatorami wrę-
czył puchary zwycięskim drużynom, 
każda otrzymała również dyplom 
uczestnictwa. 

Wszystkim uczestnikom turnieju 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów sportowych! 

IV Turniej Strzelecki Burmistrzów, 
Wójtów, Radnych, Sołtysów Gmin 
Powiatu Poznańskiego odbył się 
na strzelnicy Kórnicko Bnińskiego 
Bractwa Strzeleckiego w Skrzyn-
kach pod hasłem „Ćwicz oko i dłonie 
w ojczyzny obronie” 23 kwietnia. 
Strzelanie zorganizował Zarząd 
Powiatu Poznańskiego SSWW kie-
rowanego przez prezesa Zbignie-
wa Tomaszewskiego. W zawodach 
udział wzięli m.in. starosta Jan 
Grabkowski, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kórniku Przemysław 
Pacholski, burmistrz Kórnika Jerzy 
Lechnerowski i jego zastępca Antoni 
Kalisz, radna Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Katarzyna 
Kaźmierczak, prezes Zarządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego SSWW 
Barbara Czachura oraz reprezentan-
ci gmin Mosina, Komorniki, Klesz-
czewo, Kórnik, Tarnowo Podgórne, 
Kostrzyn Wlkp., Buk, Swarzędz. 

Nad prawidłowym i bezpiecznym 
przebiegiem turnieju czuwali bracia 
kurkowi KBBK na czele z prezesem 
Markiem Baranowskim, Królem 
Kurkowym Okręgu Poznańskiego 
Wojciechem Antczakiem, Królem 
Kurkowym KBBK Markiem Nowic-
kim, Strzelmistrzami Marianem Bła-
szakiem i Zdzisławem Jakubowskim. 
Spotkanie było okazją do rozmów 
dotyczących obecnej sytuacji poli-
tycznej kraju, omówienia bieżących 
problemów występujących w powie-

cie, gminach, sołectwach itp. W ry-
walizacji strzeleckiej wygrali najlep-
si, zdobyli pamiątkowe tarcze, kura 
oraz cenne nagrody. Tarczę ufundo-
waną przez Barbarę Czachurę zdobył 
Zbigniew Tomaszewski reprezentu-
jący gminę Kórnik, drugie miejsce 
zajęła Barbara Czachura fundatorka 
i reprezentantka gminy Swarzędz, 
trzecie miejsce zajął Antoni Kalisz. 
Tarczę ufundowaną przez Katarzy-
nę Mirosławę Kaźmierczak zdobył 
przewodniczący RMiG w Kórniku 
Przemysław Pacholski, drugie miej-
sce zajęła Iwona Kosmalska sołtys 
wsi Dachowa (gm. Kórnik), trzecie 
miejsce zajął Adam Szyszka sołtys 
wsi Siekierki oraz radny gminy Ko-
strzyn. Tarczę ufundowaną przez 
Krzysztofa Robaszyńskiego wice-
przewodniczącego Rady Powiatu 
w Poznaniu oraz prezesa SKR w Stę-
szewie zdobył Dariusz Jóźwik radny 

gminy Tarnowo Podgórne, drugie 
miejsce zajął przewodniczący Rady 
Gminy Kleszczewo Henryk Lesiński, 
trzecie miejsce zajęła Agnieszka Go-
rzyńska – radna gminy Mosina. 

Najwięcej emocji było w strzelaniu 
do kura. Tą dyscyplinę wygrał Marek 
Templewicz prezes sołtysów gminy 
Kórnik zarazem sołtys wsi Szczytniki 
z synem Igorem, który zajął drugie 
miejsce, trzecie miejsce zajęła Bar-
bara Czachura. Przy okazji turnieju 
Marek Templewicz, sołtys Szczytnik, 
zaprezentował nowo wydaną mono-
grafi ę o swojej wsi, która wzbudziła 
duże zainteresowanie wśród obec-
nych. Reasumując spotkanie po raz 
kolejny sprawdziło się powiedzenie 
„jaki kto w pracy, taki też w zabawie”. 
Turnieje te będą z pewnością konty-
nuowane, bo nic tak nie zbliża ludzi 
jak prawdziwa walka o zwycięstwo.
Kazimierz Krawiarz

Marta 
Mrowińska 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Podopieczni Piotra Barona zajmują 
w tym momencie ostatnie miejsce 
w ligowej tabeli, z dorobkiem jedne-
go punktu. Na obecny stan rzeczy 
złożyło się kilka czynników. Przede 
wszystkim choćby każdy dokładał 
wszelki starań, to zawodnicy z Wro-
cławia nie będą czuć się na Golęci-
nie w 100% jak u siebie, a geome-
tria toru poznańskiego różni się od 
tego we Wrocławiu. Już spotkanie 
przeciwko Stali Gorzów pokazało, 
że trudno będzie zrobić w Poznaniu 
taką twierdzę, jaka była we Wrocła-
wiu. Sparta remis wywalczyła rzu-
tem na taśmę, dzięki fantastycznej 
postawie pary Woffi nden – Jędrze-
jak w całym meczu i pobudce Mili-
ka od połowy zawodów. Problem na 
pewno stanowi dyspozycja Macieja 
Janowskiego. „Magicowi” ewident-
nie brakuje szybkości na torze i zbyt 
często, mimo dobrych startów, jest 
wyprzedzany przez rywali. Średnia 
po trzech spotkaniach (niedzielny 
mecz w Tarnowie zakończył się po 
wysłaniu do druku tego wydania 
gazety) 1,546 chluby indywidual-
nemu mistrzowi Polski nie przynosi 
i jeśli ekipa z Dolnego Śląska ma się 
jeszcze w tym sezonie liczyć w walce 
o najwyższe cele, jej krajowy lider 
musi się poprawić. 

Kolejny kłopot i to bardzo aktu-
alny, to kontuzja Vaclava Milika, 
który do tej pory zachwycał wszyst-
kich obserwatorów oraz ekspertów. 

Czech zdążył już pokonać w tym se-
zonie takich zawodników jak: Jason 
Doyle, Antonio Lindbaeck, Tomasz 
Gollob, Artiom Łaguta, Matej Za-
gar, Przemysław Pawlicki, Bartosz 
Zmarzlik czy Piotr Protasiewicz. 
Niestety, starcie z tym ostatnim 
„Vaszek” zakończył na bandzie 
(wynik biegu zaliczono). Po szcze-
gółowych badaniach okazało się, że 

ma złamaną kość śródręcza w pra-
wej ręce i czeka go operacja oraz 
dłuższa przerwa w startach. Jest to 
duża strata dla Betard Sparty, bo 
zastępował go będzie Nick Morris, 
któremu brakuje doświadczenia 
na polskich torach. I jakby tego 
było mało, terminarz również nie 
rozpieszcza wrocławian, ponieważ 
w następnej kolejce wybierają się do 

naszpikowanego gwiazdami Toru-
nia, a 29 Maja do Poznania przyjeż-
dża drużynowy mistrz Polski – Unia 
Leszno, być może już z Emilem 
Sajfutdinowem w składzie. Zatem 
przy niefortunnym obrocie spraw, 
Betard Sparta Wrocław może mieć 
po sześciu meczach nadal tylko je-
den punkt. 

Pozytywy? Oczywiście, że są. 

Tai Woffi nden nadal prezentuje się 
wyśmienicie i jest liderem zespołu. 
Bardzo dobrze radzi sobie Tomasz 
Jędrzejak, który był niepokona-
ny w meczu ze Stalą Gorzów, a na 
wyjazdach – które w poprzednim 
sezonie były jego piętą achillesową 
– spisuje się co najmniej poprawnie 
i „dorzuca” ważne punkty. Spotka-
nie w Zielonej Górze pokazało, iż 
nie należy skreślać Szymona Woź-
niaka. Wychowanek bydgoskiej 
Polonii nie boi się jazdy w kontakcie 
z rywalem i jest w stanie punktować 
przynajmniej na poziomie Vacla-
va Milika czy Tomasza Jędrzejaka. 
Pamiętajmy także o Maksymie Dra-
biku, który zaliczył jedną wpadkę, 
ale jeśli „rozkręci się” na dobre tak, 
jak w poprzednim sezonie, to jesz-
cze nie raz będzie jednym z liderów 
Sparty, bo potencjał ma ogromny. 

I na koniec, pamiętajmy, że 
wszystkie tegoroczne mecze wro-
cławian były bardzo zacięte, a dużo 
nie brakowało, żeby ich wyniki były 
bardziej korzystne. Oznacza to, iż 
minimalna poprawa każdego z żuż-
lowców i trochę więcej szczęścia, 
mogą wprowadzić Spartę Wrocław 
na zwycięską ścieżkę. 

Trudny początek wrocławian
Betard Sparta Wrocław, nad którą patronat sprawuje „Nasz Głos Poznański” jako 

drużyna na pewno nie zaliczy startu tegorocznych rozgrywek PGE Ekstraligi do udanych
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7 maja stęszewianie udali się na rajd 
rowerowy do źródełka w Żarnowcu 
inaugurując tegoroczny sezon. Na 
miejscu zbiórki zebrało się około 100 
rowerzystów. – To taka nasza trady-
cja, że kilka razy w roku organizujemy 

wycieczki rowerowe w różne miej-
sca – powiedział burmistrz Stęszewa 
Włodzimierz Pinczak. – Cieszy, że aż 
tak wiele osób w nich uczestniczy. 

 O godz. 10 wyruszyli oni spod 
Stacji Turystycznej przy Urzędzie 

Miejskim Gminy w Stęszewie. Na 
mecie rajdu na uczestników czeka-
ły ciepłe napoje, poczęstunek oraz 
konkurencje sprawnościowe. 

Po odpoczynku zadowoleni rowe-
rzyści wrócili do Stęszewa. Lech 

Piotr Matuszewski, tenisista AZS 
Poznań, osiągnął życiowy sukces 
wygrywając zarówno w singlu, jak 
i w deblu (w parze z Kacprem Żu-
kiem z Legii Warszawa) turniej 1 
kategorii w austriackim Villach ITF 
Panaceo Junior Cup 2016.

Piotr Matuszewski wygrał z Cze-
chem Alessandrem Riccim 6:4, 6:2, 
Szwajcarem Jakubem Paulem 
7:6(4), 6:2, Brianem Cernochem 
(USA) 6:1, 1:6, 6:3 i Chorwatem 
Karlo Boljatem 4:6, 7:6 (10), 4:1 
i krecz, a w fi nale z faworytem tego 
turnieju, jednym z najlepszych ju-
niorów świata Kacprem Żukiem 
2:6, 6:2, 6:2. Przed Piotrem jeszcze 
turniej we Włoszech, a potem już 
start w juniorskim Wielkim Szlemie 
Roland Garrosie. Obecnie Piotr Ma-
tuszewski jest na 50 miejscu w świa-
towym rankingu juniorów. 

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

Rowerami do źródełka Życiowy sukces 
tenisisty AZS

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

Piotr Matuszewski (z lewej) w Au-
strii wygrał i w singla i w debla. 

Alan 
Wójtowicz 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Bieg Lwa po raz piąty
Chabowski, Dobrowolski, Gortel-

-Maciuk i Jacek MEZO Mejer na trasie półmaratonu 
Od pięciu lat, w maju, Tarnowo Pod-
górne gości biegaczy z całej Polski. 
Przyjeżdżają zawodowcy i startują-
cy amatorsko pasjonaci biegania, 
by sprawdzić się na dystansie pół-
maratońskim. Tegoroczna edycja 
imprezy odbędzie się już 22 maja. 
W programie atrakcje nie tylko dla 
biegaczy. Patronat sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”.

Trasa półmaratonu od pierwszej 
edycji rozpoczyna się w okolicy sta-
dionu Tarnovii. Składa się z trzech 
płaskich pętli. W ramach Biegu 
Lwa rozegrana zostanie także kon-
kurencja dla osób z mniejszym do-
świadczeniem – Pogoń za Lwem na 
dystansie 7 km (jedna pętla biegu 
półmaratońskiego). Start biegu za-
planowany jest na godzinę 14. Na 
obu dystansach wystartuje ok. 1500 
zawodników.

Półmaraton w Tarnowie Podgór-
nym przyciąga czołowych polskich 
zawodników i szybkich biegaczy 
z zagranicy. Rekordy trasy należą do 
zwycięzców edycji 2015: Dominiki 
Nowakowskiej – 1:14:00 oraz Ke-
nijczyka Kimaiyo Maiyo – 1:03:52. 

W tym roku udział w Biegu Lwa 
zapowiedzieli m.in. Agnieszka Gor-
tel-Maciuk, czterokrotna mistrzyni 
Polski w półmaratonie, mistrzyni 
kraju w maratonie z 2013 roku, 
z rekordem życiowym na dystansie 
21 km 97,5 m – 1:12:52, Marcin 
Chabowski, wielokrotny mistrz Pol-
ski we wszystkich kategoriach wie-
kowych, członek kadry narodowej, 
posiadający piąty wynik w półmara-
tonie w historii kraju – 1:02:26 oraz 
Emil Dobrowolski – wielokrotny 
medalista mistrzostw Polski, aktu-
alny wicemistrz w biegu na 5 km, 
z życiówką w półmaratonie 1:04:17. 

W ramach półmaratonu zostanie 
rozegrana dodatkowa rywalizacja. 
Nagrodzone zostaną trzy kobiety 
i trzech mężczyzn, którzy najszyb-
ciej pokonają fi niszowe 100 metrów 
w ramach Setki LESONAL. Konkurs 
oznacza walkę do samej mety, a za-
tem piękne widowisko dla kibiców!

Bieg Lwa to nie tylko dwa dystan-
se rozgrywane na trasie prowadzą-
cej ulicami Tarnowa Podgórnego, 
ale także zawody na Stadionie Tar-
novii: Biegi Lwiątek dla najmłod-

szych (na dystansach od 100 do 
2000 m) i rodzinna Sztafeta Poko-
leń (3x400m) oraz Maraton Out-
door Cycling, który odbędzie się 
przy WUEF CLUB-ie. Rejestracja 
do Biegu Lwiątek zakończyła się 
w tym roku w rekordowym czasie – 
trwała zaledwie kilka minut! Nadal 
jest jeszcze szansa, by zapisać się 
na wspomnianą sztafetę i maraton 
rowerowy. Zapisy trwają na stro-
nie www.bieglwa.pl. Jak co roku, 
również i tym razem, nie zabrak-
nie rywalizacji młodzieży szkolnej. 
Z trasą półmaratonu podzieloną na 
3,5-kilometrowe odcinki będą mie-
rzyć się uczniowie ze szkół gminy 
Tarnowo Podgórne. 

Nie biegasz? Nic nie szkodzi! 
Podczas Biegu Lwa przewidziane 
są także atrakcje dla osób towarzy-
szących biegaczom i wszystkich 
chcących spędzić ten majowy dzień 
w nietypowy sposób. EXPO Lwa to 
coś zupełnie innego niż expo spo-
tykane na zawodach sportowych. 
To swego rodzaju wystawa różnych 
fi rm z gminy Tarnowo Podgórne. 
Stworzą one własne strefy, w któ-

rych pokażą swoje profi le działal-
ności – często w niekonwencjonalny 
sposób. I tak powstanie ponad 40 
stref: Top Chcef Pałacu Mierzęcin, 
Good Food na fali, Schattdecor 
fun, Noti chillout, Lidl rodzinny, 
turystyczna Olandia, przygodowy 
Claas, Exactus z adrenaliną, Grupa 
Lak z lakiernią rowerów (przynieś 
swój), G.En.Gaz lwiątek (będzie 
ogień i dym), Amazon z książkowy-
mi historiami, Otimedica z muzyką 
i zdrowiem, Zeelandia z fantazją, 
przygoda z Kimball, akademia 
czekolady Mondelez, biznes z BZ 
WBK, technika z Gizo, Primakolor, 
KIA Delik i Nowa Elektro, SPOKO 
z fundacjami, wakacje z Wakacyj-
nym Światem, zdrowie w Podologia 
Help, i strefy kreatywne UG Tar-
nowo Podgórne oraz Roktar, kilka 
stref kulinarnych oraz sportowych 
WUEF Club (mnóstwo pokazów 
i zawodów), Akademia Reissa, Tar-
novia Basket, Decathlon. I to jesz-
cze nie wszystko!

Koncert podczas biegu? Dokład-
nie tak! W tegorocznej edycji gwiaz-
dą będzie znany raper Jacek MEZO 
Mejer, który od kilku sezonów in-
tensywnie biega i startuje w wielu 
imprezach biegowych. Swoją świet-
ną formę Jacek zaprezentuje po raz 
kolejny 22 maja, kiedy najpierw 
stanie na starcie półmaratonu, a na-
stępnie (ok. godz. 15:30 – półtorej 
godziny po wystrzale startera) wbie-
gając na Stadion Tarnovii rozpocz-
nie koncert! Występ jest otwarty, 
zatem każdy może go zobaczyć. 

Organizatorem imprezy jest Sto-
warzyszenie Bieg Lwa. Wydarzenie 
jest współfi nansowane przez Urząd 
Gminy Tarnowo Podgórne. Patro-
nat sprawuje „Nasz Głos Poznań-
ski”.
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Justyna 
Grzywaczewska 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Od minionego piątku w Puszczy-
kowie, w Akademii Tenisowej An-
gelique Kerber, można oglądać 
wielkoszlemowy puchar Australian 
Open wywalczony przez mieszka-
jącą tutaj czołową tenisistkę świata 
Angelique Kerber.

Jak mówiła podczas konferencji 
prasowej Angelique Kerber teraz 
skupia się na kolejnych turniejach, 
czyli starcie w Wielkich Szlemach 
– w Paryżu, potem na trawiastych 
kortach Wimbledonu, a na zakoń-
czenie w Nowym Jorku – które, jak 
każdy zawodnik chciałaby wygrać. 
Oczywiście na liście startów nie 
może zabraknąć igrzysk olimpij-
skich w Rio de Janeiro. Zwyciężczy-
ni tegorocznego Australian Open 
znajduje się obecnie na trzecim 
miejscu w światowym rankingu te-
nisistek WTA. Do startów przygoto-
wuje się w Puszczykowie.

Warto wspomnieć, że w Cen-
trum  Tenisowym  „Angie” w czerw-
cu   odbędzie się   druga edycja tur-
nieju zawodowego kobiet Powiat 

Poznanski – II Międzynarodowe 
Mistrzostwa Kobiet  w Tenisie – An-
gie CUP 2016. Patronat medialny 
nad imprezą sprawuje „Nasz Głos 
Poznański”.

– Od 4 do 6 czerwca odbędzie 
się turniej eliminacyjny z udziałem 
48 zawodniczek, z których osiem 

awansuje do turnieju głównego – 
mówi   dyrektor   zawodów Henryk 
Gawlak. – Natomiast   od 6 do 12 
rozgrywany będzie turniej główny. 
Rywalizować będą 32 zawodnicz-
ki. Podobnie   jak w   roku   ubie-
głym   turniej zapowiada się bardzo 
interesująco. Spodziewamy się 
przyjazdu wielu zawodniczek z ca-
łego świata oraz udział zawodniczek 
z Polski.  
Red

Angie Cup
Angelique Kerber 

pokazała w Puszczykowie puchar, który 
otrzymała za triumf w Australian Open
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Materialna 
wartość pucharu to 
ok. 100.000 zł

 NASZ PATRONAT
Dobiegły końca rozgrywki koszykar-
skiej I ligi kobiet. Pierwsze miejsce 
zajęła TS Ostrovia Ostrów Wlkp. 
po zwycięstwie nad ŁKS SMS Łódź 
2:0. Trzecie miejsce, również dwóch 
zwycięstwach zajęła ENEA AZS Po-
znań. Na czwartym miejscu – AZS 
Politechnika Korona Kraków.

Poznańskie akademiczki świet-
nie rozpoczęły sobotnie spotkanie 
seryjnie trafi ając za trzy punkty. 
Po pierwszej kwarcie osiągnęły 12 
punktowe prowadzenie. W drugiej 
odsłonie również lepsze okazały się 
poznanianki wygrywając 23 do 14 
i zwiększając przewagę do 21 punk-
tów. Po przerwie akademiczki ma-
jąc ogromną nadwyżkę grały bardzo 
spokojnie, trener Ryszard Barański 
dużo rotował składem. Politechnika 
nie składała jednak broni i walczy-
ła do końca, w efekcie wygrywając 
dwie ostatnie kwarty. Mimo to pro-
wadzenie zdobyte w pierwszej poło-
wie wystarczyło poznańskim akade-
miczkom na triumf. 

Brąz 
ENEA AZS

Arkadiusz 
Wawrzyniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT


