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Unia Leszno przyjeżdża na Golęcin! Unia Leszno przyjeżdża na Golęcin! STR. 15
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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

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

Zaśpiewa Zaśpiewa 
Sylwia GrzeszczakSylwia Grzeszczak

Gwiazdą tegorocznych Gwiazdą tegorocznych 
Dni Gminy Komorniki będzie Dni Gminy Komorniki będzie 
Sylwia Grzeszczak. Usłyszymy Sylwia Grzeszczak. Usłyszymy 
przeboje takie jak: „Małe rzeczy”, przeboje takie jak: „Małe rzeczy”, 
„Sen o przyszłości”, „Pożyczony”, „Sen o przyszłości”, „Pożyczony”, 
„Księżniczka” oraz najnowszy „Księżniczka” oraz najnowszy 
singiel „Tamta dziewczyna”singiel „Tamta dziewczyna” 
STR. 8STR. 8
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Teatr Muzyczny zachwyca i zapowiada nowe hity

Kalendarium

28/29 maja 
SOBOTA/ NIEDZIELA
• W ten weekend niebo nad 
Poznaniem zamieni się w jedyne 
w swoim rodzaju spektakularne 
widowisko, z udziałem lotni-
czych sław międzynarodowego 
formatu. Będzie imponująco! 
Dziesiątki statków powietrznych, 
720 minut pokazów, 20 000 m² 
wystawy, grupy pokazowe i soli-
ści z 8 krajów świata. Szczegóły 
na www.aerofestival.pl. 

29 maja
NIEDZIELA
• XXXV koncert z cyklu spotkań 
z muzyką organową i kameralną 
w parafi i pw. Imienia Maryi 
w Poznaniu (ul. Santocka 15). 
Wystąpią Joanna Marciniak – 
organy oraz Kuba Marciniak 
– saksofon. W programie m.in.
utwory organowe J. S. Bacha 
i A. G. Rittera. Początek g. 19, 
wstęp wolny. 

1 czerwca
ŚRODA
• W Dniu Dziecka w Arenie od-
będzie się koncert największych 
hitów z animowanych fi lmów 
Disneya. Usłyszymy m.in. 
piosenki z „Króla Lwa”, „Mu-
lan”, „Krainy Lodu”, „Pocahon-
tas” czy „Aladyna”. Na scenie 
kolorowe stroje, tańczące dzieci 
i profesjonalni wokaliści. Na 
widzów czekają również pokazy 
sztuk magicznych i… kilka 
niespodzianek. Bilety na wy-
darzenie można zakupić przez 
platformę online – www.tixer.pl. 

5 czerwca
NIEDZIELA
• Poznańska Orkiestra Ba-
rokowa pod kierownictwem 
Hanny Malickiej i solistka Anna 
Budzyńska (sopran) wystąpią 
podczas 102. Koncertu z cyklu 
Lusowskie Spotkania Muzycz-
ne. Zapraszamy do kościoła 
w Lusowie o godz. 13. Wstęp 
wolny. 

18 czerwca
SOBOTA
• Koncert kabaretu „Neo-Nów-
ka”, podsumowujący 15-lecie 
jego działalności, odbędzie się 
w Luboniu. Informacje i zamó-
wienia zbiorowe bako33@op.pl, 
601 711 781. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Poznań zyskał nową kultową 
instytucję. To Teatr Muzyczny! Spe-
cjalnie piszę „zyskał nową”, choć 
poznańska operetka w miniony 
piątek obchodziła 60-lecie. Zmiana 
nastąpiła w minionych trzech 
latach, odkąd dyrektorem został 
Przemysław Kieliszewski – czło-
wiek renesansu. Przede wszystkim 
jednak osoba pełna pomysłów 
i zapału. Liczba i skala zorganizo-
wanych wydarzeń jest nieprawdo-
podobna. Wspomnę tylko koncert 
Placido Domingo, musicale „Jekyll 

and Hyde”, „Evita”, „Hello Dolly”, 
„My Fair Lady”, „Dookoła karuzeli, 
czyli dziecko potrafi ”, „Jesus Christ 
Superstar”, czy „Księżniczka 
czardasza”. 

One odniosły sukces i przy-
ciągnęły nowego widza. Ludzie, 
którzy nie chodzili do operetki, 
zaczęli tu bywać i są oczarowani, że 
pojawił się obiekt ze znakomitym 
repertuarem. Bilety na premiery są 
wyprzedawane z paromiesięcznym 
wyprzedzeniem.

A to nie koniec. 1 października 

nastąpi polska premiera hitu mu-
sicalowego „Zakonnica w przebra-
niu”, na podstawie słynnego fi lmu 
z Whoopi Goldberg. Trwają też pra-
ce nad stworzeniem prapremiery 
musicalu na bazie ikony polskiego 
fi lmu „Seksmisji”… A wszystko 
to, mimo mizernej sceny. Teatr 
Muzyczny zasługuje na nową 
siedzibę z miejscami dla 1000 osób. 
Powinna ona powstać jak najszyb-
ciej! Teatr Muzyczny w tak dużym 
mieście jest po prostu jednym 
z miejsc metropolitalnie istotnych.

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

Teatr Muzyczny 
stał się kulto-
wym miejscem

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

6 VI
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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Zmieniła oblicze ulica Towarowa 
w Poznaniu. Przyczyniły się do tego 
przeprowadzone tam – na przełomie 
marca i kwietnia – prace związane 
z wymianą sieci, torów tramwajo-
wych i naprawą jezdni. Ulica prezen-
tuje się porządnie, schludnie i czysto. 
I czeka na tramwaje, które tam mają 
pojechać – jak wynika z planów mo-
dernizacyjnych torowisk w 2016  r., 
przedstawionych przez Zarząd 
Transportu Miejskiego w Poznaniu 
– jeszcze w tym miesiącu. A wszyst-
ko z powodu remontu rozjazdów na 
skrzyżowaniu ulic Roosevelta, Gło-
gowskiej i mostu Dworcowego, który 
rozpocznie się 26 maja. 

Ulica Towarowa będzie więc dla 
tramwajów – jadących mostem 
Dworcowym – trasą zastępczą. To 
już nie pierwszy raz kiedy ulica ta, 
z wbudowanymi tam torami tram-
wajowymi, jest ratunkiem dla ko-
munikacji miejskiej. Łączy bowiem 
ul. Święty Marcin z ulicą Matyi – 
z okolicami nowego centrum komu-
nikacyjnego – dworca kolejowego 
i autobusowego oraz galerii handlo-
wej Poznań City Center. Na przy-

stankach zlokalizowanych na ulicy 
ul. Towarowej – w pobliżu skrzy-
żowania z ul. Matyi widnieje nawet 
napis: „Poznań Główny”.

Ulica Towarowa już kilka razy była 
trasą zastępczą dla tramwajów, gdy 

te – z powodu remontu i późniejszej 
rozbudowy mostu Dworcowego oraz 
przebudowy ul. Roosevelta tam nie 
jeździły. 

Po ułożeniu torów i zainstalowaniu 
trakcji pierwszy raz tramwaje poje-

chały ulicą Towarową w 1962 roku. 
Omijały wówczas remontowany most 
Dworcowy, który musiano podwyż-
szyć ze względu na elektryfi kację po-
znańskiego węzła kolejowego. Pierw-
sze pociągi elektryczne z Warszawy 
do Poznania pojechały w 1964 roku. 
W ostatnich latach (2011–2012) 
przez wiele miesięcy tramwaje jeździ-
ły ulicą Towarową ze względu na prze-
budowę ulicy Roosevelta (od mostu 
Dworcowego do ronda Kaponiera). 

Z pewnością trasa tramwajowa 
w ulicy Towarowej byłaby częściej wy-
korzystywana, gdyby powstał rozjazd 
w kierunku ul. Gwarnej. Tak mogło 
być, np. w ostatnich czterech latach 
podczas długiej przebudowy Kapo-
niery. Tramwaje niektórych linii omi-
jałyby też most Teatralny, tym samym 
odciążając go i przyczyniając się do 
mniejszego zużywania tamtejszych 
rozjazdów, a te – właśnie z powodu 
remontu Kaponiery i tym samym 
przeciążenia „Teatralki” nawet czter-
nastoma (z dwudziestu) kursującymi 
tam liniami tramwajowymi – wymie-
niane były w ostatnich latach dwa 
razy. Niestety, przez ponad pół wieku 

zabrakło wizji, a nawet woli działania 
wśród władz miasta, by zbudować 
łącznicę z ul. Towarowej w stronę 
ul. Gwarnej. Nie trzeba dodawać, ile 
przyniosło to by dodatkowych korzy-
ści w sprawniejszym funkcjonowaniu 
komunikacji w centrum miasta i jak 
duże przyniosłoby to oszczędności 
(brak dalekich objazdów, np. przez 
Jeżyce i Grunwald). 

Tymczasem są plany budowy 
trasy tramwajowej w nieodległej ul. 
Ratajczaka. I nie wiadomo czy za 
kilka lat tramwaje tam pojadą. Tra-
sa tramwajowa w ulicy Towarowej 
i w tym przypadku może się dosko-
nale sprawdzić. I warto to wykorzy-
stać dla poprowadzenia tędy stałej 
jednej lub dwóch linii (choćby dla 
odciążenia wspomnianej Teatralki), 
zwłaszcza że i stąd też jest blisko do 
Dworca Poznań Główny, jak i do 
centrum miasta czy na Wildę.

Towarową pojadą tramwaje
26 maja nastąpi powrót tramwajów na „dolny” odcinek PST oraz rozpoczną się prace remontowe 
na moście Dworcowym
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• Od 26 maja tramwaje 
(linii: 10 i 14) będą kursowały 
„dolnym” odcinkiem PST od 
przystanku most Teatralny do 
Dworca Zachodniego w Po-
znaniu. Jednocześnie zostaną 
zmienione trasy dziesięciu linii 
tramwajowych, z uwagi na roz-
poczęcie prac remontowych na 
moście Dworcowym. Tramwaje 
czterech linii: 6, 8, 12 i 18 na 
trasach objazdowych będą korzy-
stały z gruntownie odnowionego 
torowiska na ulicy Towarowej. 
Prace planowo mają zostać 
zakończone 2 czerwca. Więcej na 
www.naszglospoznanski.pl .

Powrót tramwajów 
na odcinek PST

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Organizatorami wydarzenia byli 
gmina Tarnowo Podgórne i Tar-
nowskie Stowarzyszenie Przedsię-
biorców, natomiast partnerem 
medialnym pismo samorządu teryto-
rialnego „Wspólnota”. W Hotelu 500 
spotkało się ponad 80 samorządow-
ców i przedsiębiorców z całej Polski. 

Na początku uczestnicy wysłu-
chali wykładu ekonomisty prof. 
Mirosława Gronickiego, ministra 
fi nansów w rządzie Marka Belki. 
Profesor podsumował rozwój go-
spodarczy naszego kraju na prze-
strzeni ostatniego ćwierćwiecza, 
omówił wpływ podejmowanych 
ostatnio decyzji w obszarze polityki 
fi skalnej i monetarnej na sytuację 
ekonomiczną Polski oraz przedsta-
wił swoje prognozy ekonomiczne na 
najbliższe lata. 

Następnie uczestnicy przysłu-
chiwali się dwóm debatom. Pierw-
sza poświęcona była nowoczesne-

mu przywództwu, a prowadził ją 
Krzysztof Kotapski z MPS KT&CG. 
W dyskusji udział wzięli: dyrektor 
Centrum Logistycznego Amazon 
Robert Stobiński, proboszcz parafi i 
w Lusowie ks. dr Dariusz Madej-
czyk, prezes zarządu NOTI Ryszard 
Balcerkiewicz, prezydent Pozna-

nia w latach 1998–2014 Ryszard 
Grobelny oraz dr Stanisław Zybo-
rowicz z Wydziału Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa UAM. Każdy 
z dyskutantów pokazywał najważ-
niejsze w jego opinii cechy dobrego 
przywódcy – okazało się, że są cechy 
takie jak zaufanie do współpracow-
ników i umiejętność strategicznego 

myślenia są uniwersalne zarówno 
dla liderów samorządowych, jak 
i dla szefów biznesu. 

Druga debata została poświęcona 
zagadnieniom budowania marki. 
Artur Gnat z Domu Marki Max von 
Jastrov zaprosił do dyskusji An-
drzeja Jankowskiego – burmistrza 
Strykowa, prezydenta Polsko-Ame-
rykańskiej Izby Handlowej Macieja 
J. Cybulskiego, prezesa zarządu 
Balma Michała Balcerkiewicza oraz 
członka zarządu INEA Jarosława Pi-
janowskiego. Wspólnie poszukiwa-
no odpowiedzi na pytanie czy i jaki 
wpływ na wizerunek samorządu ma 
obecność przedsiębiorstw oraz jakie 
cechy są ważne dla inwestorów przy 
analizowaniu ofert inwestycyjnych. 

Po południu odbyły się warszta-
ty, na których w praktyce można 
było pogłębić wiedzę w zakresie 
przywództwa i budowania wartości 
marki. ARz 

Biznes i samorząd 
11 maja w Tarnowie Podgórnym odbyła się III ogólnopolska 
konferencja Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd 
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Rozmawiano 
o budowaniu 
wartości marki

Uczestnicy debaty na temat nowoczesnego przywództwa. 

Już 30 czerwca na terenie toru „Po-
znań” rozpocznie się jedna z naj-
większych imprez motoryzacyjnych 
w Polsce. Gran Turismo Polonia 
zagości w Poznaniu już po raz 12., 
skupiając najszybsze i najbardziej 
wyjątkowe samochody Europy. Jed-
nak to nie wszystko. Organizatorzy 
wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców, chcą stworzyć 
nową markę Gran Turismo Polonia 
jako imprezy przeznaczonej nie 
tylko dla fanów motoryzacji, ale 
wszystkich osób chcących w pełni 
wykorzystać pierwsze dni wakacji.

Trwający trzy dni piknik dla tysię-
cy uczestników to jedno z głównych 
założeń organizatorów. Chcą oni 
stworzyć wielkie wydarzenie skie-
rowane do każdego, bez względu 
na wiek, płeć, czy zainteresowania. 
Dlatego przewidywane są atrakcje 
o zróżnicowanym charakterze, do 
których należą m.in.: „Las jakby 
nie było jutra”, czyli park zabaw dla 

dzieci wraz z animatorami zabaw, 
strefa bezpieczeństwa, na której 
promowane będzie szeroko rozu-
miane bezpieczeństwo na drogach 
i zdrowy styl życia, czy wpisująca 
się w wakacyjną atmosferę strefa 
relaksu. Nie zabraknie zróżnicowa-
nej strefy gastronomicznej, z dedy-
kowanymi wydarzeniu kulinarnymi 
niespodziankami. Jedną z głównych 
atrakcji będzie przygotowany z my-
ślą o GTP namiot gier z symula-
torem wyścigów, dzięki któremu 
gracze będą mogli ścigać się po wir-
tualnym torze „Poznań”. 

Kilkudniowy event skierowany do 
tysięcy osób zainteresowanych ak-
tywnym wypoczynkiem to nie tylko 
znakomita idea kryjąca wielki po-
tencjał, ale także możliwość współ-
tworzenia nowego Gran Turismo 
Polonia przez każdego z uczestni-
ków. Śmiało możemy zatem stwier-
dzić, że motto wydarzenia Like the-
re is no tomorrow nabiera nowego 
znaczenia. Do zobaczenia na torze 
„Poznań”! Klaudia Englert 

Gran Turismo Polonia 
nie tylko dla fanów aut 
 NASZ PATRONAT
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Miano „owocowej” zyskała w ze-
szłym roku, kiedy pojawiły się na niej 
pokaźnych rozmiarów banan i cytry-
na, robiąc furorę i zyskując rzeszę 
amatorów pamiątkowych zdjęć. 

Wylegiwać się na bananie, albo 
podziwiać łódki tnące lustro wody, 
mając za oparcie cytrynę – to do-
piero jest plażowanie. W maju tego 
roku plaża zyskała arbuza, który 
pełni funkcję ławeczki dla dwojga, 
z widokiem na jezioro. W tegorocz-
nych planach są kolejne owocowe 
inwestycje. 

Wprost z trawy mają wyrosnąć 
jabłka, które będą jednocześnie sto-
łami, ułatwiającymi biesiadowanie 
lub leżakowanie. Jeszcze przed wa-
kacjami zaplanowano ich premierę, 
która najprawdopodobniej nastąpi 
w podczas otwarcia „Zakątka Przy-
jaźni”.

Plaża w  Zborowie jest miejscem 
rekreacji, wypoczynku, sportu 
i ekologii. Są tu boiska do siatków-
ki, wiata biesiadna z  miejscem na 
ognisko, przystań i kąpielisko z po-
mostem. W drodze z parkingu na 
plażę wkraczamy na ścieżkę eduka-
cyjną, która informuje o występu-
jących gatunkach roślin i zwierząt. 
W tym roku plaża wzbogaci się 

o nowe miejsce ogniskowe i zada-
szoną wiatkę piknikową. Zmoder-
nizowany zostanie plac zabaw dla 
dzieci. W strefi e dla kąpiących się, 

wydzielonej bojami, w okresie od 
1 lipca do 31 sierpnia, będą czu-
wać ratownicy. Warto wybrać się 
w sezonie na najbardziej owocową 
z wielkopolskich plaż.

GOSiR Dopiewo, który w imieniu 
gminy Dopiewo administruje plażą, 
zaprasza do współpracy sponsorów. 
Może są wśród Państwa chętni na 
zasponsorowanie nowego owocu 

i umieszczenie na nim logotypu 
fi rmy. Ananas, brzoskwinia, śliwka, 
gruszka i wiele innych owoców, cze-
kają.

Owocowa Plaża w Zborowie 
To jedyna taka plaża w Wielkopolsce. Znajduje się w Zborowie, w gminie Dopiewo 
– nad Jeziorem Niepruszewskim

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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W tegorocznych
planach są kolejne 
owocowe inwestycje

Między 28 a 29 maja niebo nad Po-
znaniem zamieni się w jedyne w swo-
im rodzaju spektakularne widowisko, 
z udziałem lotniczych sław międzyna-
rodowego formatu. Lotnicze show, 
które zbliża się „wielkimi skrzydłami” 
to zasługa Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich, które po raz drugi 
zaangażowały się w realizację tego 
przedsięwzięcia. A skoro MTP, to bę-
dzie imponująco! Dziesiątki statków 
powietrznych, 720 minut pokazów, 
20 000 m² wystawy, grupy pokazowe 
i soliści z 8 krajów świata.

Tegoroczny Aerofestival podzie-
lono na kilka integralnych stref. 
Pokazy lotnicze – podczas których 
w podniebnych akrobacjach spo-
tkają się wyśmienici piloci. Wysta-
wa branży lotniczej to połączenie 
wystawy sprzętu lotniczego, zarów-
no cywilnego, jak i wojskowego, 
pozwalającej na zaznajomienie 
się z najnowszymi rozwiązaniami 
technicznymi wprowadzanymi do 
lotnictwa. Strefy tematyczne dla 
publiczności – to przede wszystkim 
walor edukacyjny wydarzenia. Red

Aerofestival 
w weekend

• Dla naszych Czytelników 
mamy 6 podwójnych zapro-
szeń. Szczegóły na 
naszglospoznanski.pl 

Zdobądź bilet
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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 !

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

PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

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 

N A J T A Ń S Z A

POŻYCZKAPOŻYCZKA
D L A  K A Ż D E G O

M I N I M U M  F O R M A L N O Ś C I  6 1  8 7  5 0   9 9 6 ,  5 1 6  4 9 9   9 8 7
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REKLAMA 
 691-895-296

Przedszkole Publiczne w Kona-
rzewie od 21 maja przyjęło nazwę 
„Mądra Sowa”. Placówka została 
zbudowana przez gminę Dopiewo 
w 2011 r. jest w trakcie tworzenia 
trzeciego oddziału. 

– Cieszy mnie to, że taka nazwa 
zwyciężyła w głosowaniu. Jest ona 
spójna z tym wszystkim, co przez 5 lat 
dotychczasowej pracy pedagogicznej 
z dziećmi w przedszkolu robiliśmy 

i odzwierciedla nasze dążenia – po-
wiedziała nam Magdalena Oczujda– 
Walich, dyrektor placówki. 

Jak na uroczystość nadania 
imienia, połączoną z jubileuszem 
przystało, był tort z racami i kon-
fetti oraz warsztaty pełne magii. 
Przedszkolaki zaprezentowały się 
w tańcu i spektaklu o sowie, a kadra 
pedagogiczna zaśpiewała piosenkę 
o puchaczach. AM

Mądre Sowy z Konarzewa
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XXIII Kórnickie Spotkania z Białą Damą
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Zbiórka krwi 
W Stęszewie mieszkańcy oddali prawie 
17 litrów bezcennego leku

8 maja w budynku Urzędu Miejskie-
go Gminy Stęszew odbyła się kolej-
na już akcja zbiórki krwi „I Ty mo-
żesz uratować życie”. Chętnych do 
oddania tego bezcennego leku było 
wielu – aż 53 osoby zgłosiły się na 
zbiórkę. Niestety, ze względu na za-
ostrzone kryteria 17 osób nie prze-
szło oceny kwalifi kacyjnej. Trzeba 
podkreślić, że mieszkańcy gminy 
Stęszew nie zawiedli – podczas ak-

cji udało się zebrać około 17 litrów 
krwi. Wszystkim biorącym udział 
w zbiórce za poświęcony czas i chęć 
niesienia pomocy innym serdecznie 
dziękujemy! 

Marta 
Mrowińska 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Trwa XXVI 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 jesienią 2016 r. 
Wśród wysyłających kupony rozlo-
sowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONATBurmistrz 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 konkur-
sów dla szkół podstawowych i gim-
nazjów, stoiska tematyczne związa-
ne 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

W nocy z 21 na 22 maja nastąpiły 
zmiany tymczasowej organizacji ru-
chu w rejonie ronda Kaponiera. Zli-
kwidowana została możliwość prze-
jazdu przez rondo z ul. Św. Marcin 
w kierunku ul. Zwierzynieckiej. Red

Piknik 
w Stęszewie

Zmiany na 
Kaponierze
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Sylwia Grzeszczak wystąpi na sta-
dionie w Komornikach, przy ul. 
Jeziornej, w niedzielę, 5 czerwca, 
o godz. 20.30. Wokalistka wydała 
dotychczas trzy albumy studyjne: 
„Ona i On” z Liberem oraz dwa 
solowe: „Sen o przyszłości” i „Kom-
ponując siebie”. Dwa ostatnie uzy-
skały status potrójnie platynowej 
płyty oraz zajęły kolejno pierwsze 
i czwarte miejsce na liście sprzedaży 
płyt w Polsce. Większość wydanych 
przez piosenkarkę singli stało się 
przebojami, m.in. „Małe rzeczy”, 
„Sen o przyszłości”, „Pożyczony” 
oraz „Księżniczka”, które zajęły 
pierwsze miejsce na liście AirPlay, 
najczęściej granych utworów w pol-
skich rozgłośniach radiowych.

W miniony piątek nastąpiła pre-
miera najnowszego singla Sylwii 
Grzeszczak. Utwór nosi tytuł „Tam-
ta dziewczyna”. Na pewno usły-
szymy go w Komornikach. „Tamta 
Dziewczyna” to muzyczna dawka 
nowego brzmienia gwiazdy, która 
jest niezaprzeczalnie jedną z naj-
popularniejszych i najbardziej roz-
chwytywanych wokalistek młodego 
pokolenia w Polsce. 

27-letnia piosenkarka żyje z dala 
od mediów i rzadko dzieli się z nimi 
swoim życiem prywatnym. Jest od 
dwóch lat żoną Libera, a od pół roku 
również szczęśliwą mamą Bogny 
i mieszka… w gminie Komorniki. 

Oprócz koncertu Sylwii Grzesz-
czak, scena w Komornikach bę-
dzie gościć innych artystów, m.in. 
Marioischin, Sara&Music Dance 
Show czy PonadczasProjekt. 

W ciągu dwóch festynowych dni 
zaplanowano szereg interesujących 
wydarzeń artystycznych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. W progra-
mie m.in. występy lokalnych ze-
społów muzycznych, prezentacja 
artystyczna grup dziecięcych oraz 
koncerty, wiele atrakcji dla dzieci; 
animacje, wesołe miasteczko i kon-
kursy. 

Całość rozpocznie 3 czerwca XI 
Festiwal Muzyki Organowej i Ka-
meralnej Komorniki 2016. Kolejny 
raz w tej gminie zabrzmią utwory 
wielkich mistrzów. W tegorocznej 
edycji festiwalu organizatorzy za-
praszają na cztery koncerty festiwa-
lowe w kościołach w: Komornikach, 
Plewiskach, Wirach i Poznaniu. 
Uznani artyści z polskich i zagra-
nicznych scen muzycznych zabiorą 
widzów w świat czarownych nut, 
gdzie brzmią fl ety, organy, a na-
wet dudy szkockie. Zapraszamy na 
koncert inauguracyjny, 3 czerwca 
o godz. 18.00 do kościoła pw. Św. 
Andrzeja Apostoła w Komornikach. 
Patronat sprawuje „Nasz Głos Po-
znański”. Lech 

Zaśpiewa Grzeszczak
Gwiazdą tegorocznych Dni Gminy 

Komorniki będzie Sylwia Grzeszczak. 3 czerwca rozpoczyna się 
XI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Komorniki 2016 

• Piątek, 3 czerwca
18.00 Koncert inaugurujący „XI 
Festiwal Muzyki Organowej i Ka-
meralnej – Komorniki 2016” – 
kościół pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Komornikach
19.30 Spotkanie Przyjaciół 
Gminy Komorniki – Sala GOSiR 
w Komornikach

• Sobota, 4 czerwca 
15.00 Uroczysta sesja Rady Gmi-
ny Komorniki – Szkoła Podstawo-
wa w Komornikach 
18.00 Uroczysta msza św. 
w intencji mieszkańców gminy – 
kościół pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Komornikach
Stadion sportowy w Komornikach 
17.00 Koncert Kapeli „Plewisz-
czoki” 
18.00 Koncert zespołu hip hop 
„Ponadczasprojekt”
19.00 Koncert zespołu SARA
20.00 Koncert Mario Bischin – 
muzyka pop i dance 
21.00 Dyskoteka pod gwiazdami

• Niedziela, 5 czerwca
Stadion sportowy w Komornikach 
15.00 Festyn rodzinny z okazji 
Dnia dziecka i występy dzieci ze 
szkół i przedszkoli 
17.20 Występ zespołu „Komor-
niczanie”
17.40 Konkurs sołectw
17.55 Występ zespołu ”Aspi-
rynki” 
18.10 Występ zespołu „Voice of 
GOK Komorniki”
18.20 Wręczenie pucharu zwy-
cięzcom w konkursie sołectw 
18.30 Koncert zespołu Clio 
i Jonatan
20.30 Gwiazda wieczoru – Syl-
wia Grzeszczak z zespołem 
Imprezy towarzyszące:
16.05.2016r. g.17.30 Wykład 
„Przyczyny i okoliczności przyję-
cia chrztu przez Mieszka I 
19.05.2016r. g.17.30 XVI 
Wystawa z cyklu: „Artyści Gminy 
Komorniki”
22.05.2016r. g.10.00 Rajd rowe-
rowo-pieszy „Śladami historii”.

Program Dni Gminy Komorniki

 NASZ PATRONAT
Tarnowskie Termy mają rok! Jaki 
był ten czas? Wyjątkowy! Aquapark 
nie tylko cieszył się ogromną po-
pularnością wśród mieszkańców 
regionu, ale też zorganizował kil-
kanaście udanych imprez, w tym 
Sylwestra i Dzień Kobiet, a także 
powiększył się o centrum SPA. Już 
wkrótce Tarnowskie Termy otworzą 
jeden z najnowocześniejszych klu-
bów fi tness w powiecie – Piwnice 
pod Termami.

Dużym sukcesem Tarnowskich 
Term są również zajęcia z nauki pły-
wania, aquaareobiku i oswajania 
z wodą najmłodszych. Wszystkie 
prowadzone w ramach Akademii Pły-
wania, która przyciąga gości z całego 
województwa. Dużą atrakcją obiektu 
są również sauny. Trzy razy w tygo-
dniu kilkadziesiąt osób korzysta z sesji 
saunowych prowadzonych pod okiem 
wykwalifi kowanych ekspertów.

Tarnowskie Termy organizowa-
ły imprezy komercyjne, takie jak 
wspomniany Sylwester Karaibski 
czy Dzień Kobiet z licznymi atrak-
cjami dla pań. Odbywały się u nas 
także zawody, np. Pierwsze Elimi-
nacje do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, oraz maratony pływac-
kie, takie jak np. popularna Otylia-
da. Rekordy obiekt bije także pod 
względem frekwencyjnym. 31 stycz-
nia w ciągu jednego dnia odwiedziło 
go aż 2715 osób. 

Program urodzinowych propozy-
cji – str. 16. Red

W gminie Stęszew, z inicjatywy bur-
mistrza Włodzimierza Pinczaka, 
rozpoczęto akcję „Pudełko Życia”. 
Projekt dotyczy w szczególności 
osób starszych, samotnych, niepeł-
nosprawnych, zwłaszcza tych, któ-
rzy przewlekle chorują i wszystkich, 
którzy mieszkają sami w swoich 
domach. 

„Pudełko życia” to opatrzone 
naklejką opakowanie (może to być 
przezroczysta plastikowa tuba, słoik 
czy inny niewielki pojemnik), w któ-
rym znajdują się informacje podane 
przez seniora: jego stan zdrowia, 
przyjmowane leki, przebyte opera-
cje, uczulenia na substancje. Są tak-
że inne ważne informacje: kontakt 
do osób, które należy powiadomić 
w sytuacji konieczności hospitali-
zacji oraz informacje organizacyjne: 
co zrobić z kluczami do mieszka-
nia, 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, zażywanych lekach 
czy alergiach, wypełnia lekarz. In-
formacje zawarte w ankiecie mogą 
być pomocne służbom ratunkowym 
w sytuacji konieczności przeprowa-
dzenia sprawnej akcji ratunkowej.

Ważne jest, by wszystkie infor-
macje o pacjencie zawarte były 
w jednym miejscu. Realizatorzy 
projektu sugerują, by miejscem tym 
była lodówka. Miejsce to opatrzo-
ne będzie dodatkowo naklejką taką 
samą jak na pudełku – będzie to 
sygnał dla osoby, która udziela po-
mocy, że znajdują się w nim ważne 
informacje.

Szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronie internetowej gminy 
Stęszew. 
Marta Mrowińska

Pierwsze urodziny 
Tarnowskich Term 

Pudełko Życia 
w gminie Stęszew

• Dla naszych Czytelników 
będziemy mieli bilety. Szczegóły 
na naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilet
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Mimo, iż piknik odbył się już po 
majówce, bo 14 maja, to zgroma-
dził mnóstwo osób, w tym przede 
wszystkim mieszkańców z obu 
osiedli dewelopera tj. z Dąbrówki 
oraz Leśnej Polany w Dopiewcu 
wraz z przyjaciółmi i rodzinami. 
Dopisała nie tylko frekwencja, ale 
również pogoda, co w przypadku 
takiej zabawy na świeżym powie-
trzu jest wyjątkowo ważne. Organi-
zator pikniku pozytywnie zaskoczył 
ilością atrakcji.

Na Leśnej Polanie w Dopiewcu 
wciąż coś się działo. Wśród zapla-
nowanych wydarzeń były animacje 
dla najmłodszych, którzy mogli 
rozwijać swoje talenty: konkurs 
plastyczny, tworzenie ramki ro-
dzinnej i biżuterii ekologicznej, 
a także skręcanie balonów. Nie-
mal wszystkie zajęcia odbywały się 
w ciągłym ruchu, co ma dodatkowe 
znaczenie. Coraz częściej odcią-
gnąć dziecko od komputera lub 
smartfona, to spore wyzwanie. Na 
pikniku rodzinnym nie było z tym 
najmniejszego problemu. Dzieci 
w różnym wieku chętnie korzystały 

z przejażdżki konną bryczką, wspi-
nały się w mini-parku linowym, 
grały w piłkę, puszczały bańki my-
dlane i je goniły… Wymieniać moż-
na długo... 

Oczywiście taka impreza nie 
może odbyć się bez muzyki, ogni-
ska z kiełbaskami i zimnym piwem 
z beczki, co fi rma Linea oczywiście 
zapewniła. Na koniec imprezy za-
grał też Przemek Śledź-Śledziuha 

z zespołem. Pamiątką będą liczne 
zdjęcia, rodziny chętnie korzystały 
z możliwości sesji fotografi cznej. 

Rodziny z dziećmi dobrze się ba-
wiły, a organizatorzy czuli satysfak-
cję. 

– Trochę martwiliśmy się, czy 
wszystko wypali ze względu na po-
godę, która wiosną często jest ka-
pryśna. Biorąc pod uwagę opinie 
mieszkańców i ich gości, możemy 

ocenić piknik tylko pozytywnie. 
Takie wydarzenia z całą pewnością 
integrują mieszkańców, do których 
również się zaliczam – mówi Adam 
Wędrychowicz z fi rmy Linea.

Piknik 14 maja to nie jedyna ak-
cja, jaką zaplanowała Linea. Już 4 
i 5 czerwca, w godzinach 10–16, 
kolejna okazja, żeby zjawić się na 
osiedlach Leśna Polana i Osada Le-
śna oraz samemu zobaczyć, jak żyje 

się w Dopiewcu. Deweloper zapra-
sza wszystkich zainteresowanych 
na drzwi otwarte od 10 do 16 oraz 
rodzinny spacer po Lesie Zakrzew-
skim, znajdującym się w pobliżu. 

Leśna Polana otwiera sezon piknikowy!
Sezon na imprezy plenerowe już trwa w najlepsze. Bardzo popularne są rodzinne pikniki. Jeden 
z najlepszych w ostatnich tygodniach zorganizował deweloper Linea, na terenie Leśnej Polany w Dopiewcu
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Patrycja
Haremska 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Gmina Komorniki uruchomiła nowy 
kanał komunikacji z mieszkańcami – 
bezpłatną aplikację Komorniki. Jest 
ona zbudowana z modułów dobra-
nych do bieżących potrzeb społeczno-
ści. Umożliwiają one nie tylko odbie-
ranie informacji z gminy i o gminie, 
ale także komunikację dwustronną 
mieszkaniec–urząd. Korzystając 
z aplikacji, mieszkańcy mają możli-
wość kontaktu z urzędem bezpośred-
nio z telefonu komórkowego – przez 
połączenie telefoniczne bądź wysyła-
jąc maila do odpowiedniego wydziału. 

Dzięki aplikacji każdy z mieszkań-
ców ma w swoim telefonie aktualne 
informacje o gminie, interesujących 
miejscach, służbie zdrowia czy ko-
munikacji, jest także na bieżąco 
z wydarzeniami z gminy – publi-
kowanych kanałem RSS. Aplikacja 
jest zintegrowana ze stronami www 
urzędu, ośrodkiem sportu i instytu-
cjami kultury. Użytkownik wybiera-
jąc określone moduły sam decyduje, 
o jakich wydarzeniach chce być in-
formowany. 

Praktyczny moduł ankiety pozwa-
la przeprowadzać badania opinii pu-
blicznej, a dzięki modułowi „Zgłoś 
usterkę”, mieszkańcy mogą zgłaszać 
bezpośrednio do odpowiedzialnych 
wydziałów zaobserwowane przez 
siebie problemy, jak awarie, szkody 
czy inne sytuacje wymagające inter-
wencji ze strony samorządu. 

Aplikacja jest także atrakcyjnym 
narzędziem dla przedsiębiorców 

z ternu gminy – mogą oni za pomocą 
modułu „Praca” poszukiwać pra-
cowników. Także osoby poszukujące 
pracy mają możliwość zamieszczać 
tu swoje oferty. 

Innowacyjna aplikacja Komorniki 
jest drugim, po komunikatorze SI 
SMS kanałem komunikacji gminy 
z mieszkańcami. Komunikator SMS 
pozwalał na wysyłanie krótkich wia-
domości – najczęściej ostrzeżeń 

i informacji o nadchodzących wyda-
rzeniach sportowych i kulturalnych. 
Dzięki bezpłatnej nowej aplikacji 
możemy być na bieżąco z informa-
cjami o dużo większym zasięgu.

Bezpłatna aplikacja Komorniki 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Strykowie 
przy ulicy Poznańskiej – działki nr 451/11 oraz 451/12

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz.U.2015.1774 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 
w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 wywieszony został wykaz nieruchomości, 
przeznaczonych do sprzedaży – działki nr 451/11 oraz 451/12, obręb Strykowo 
– przeznaczone pod działalność gospodarczą AG8.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 
www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 
61 8 197 149, pokój nr 15.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz.U.2015.1774 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 
w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości 
położonych na terenie gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie 
bezprzetargowym, pod przydomowy ogródek – działki nr:

• cz. dz. 628, obręb Stęszew, pow. 0.0111ha,
• cz. dz. 65/7, obręb Krąplewo, pow. 0.0081ha oraz 0.0140ha.
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 

www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 

61 8 197 149, pokój nr 15.

REKLAMA

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

7 maja na strażackie uroczysto-
ści zjechali się liczni ofi cjele oraz 
członkowie zastępów ochotniczych 
i zawodowych. Najpierw modlono 
się podczas mszy świętej koncele-
browanej w Kolegiacie Kórnickiej. 
Po liturgii kompania reprezenta-
cyjna, sztandary i inni uczestnicy 
w takt granej przez orkiestrę stra-
żacką muzyki przemaszerowali na 
rynek. Nad Placem Niepodległości 

załopotała po chwili biało-czerwo-
na fl aga podniesiona na drabinie 
specjalistycznego wozu. Po przemó-
wieniach, życzeniach i gratulacjach 
wręczono wyróżnienia i awanse.

Podniosłe, ofi cjalne wydarzenia 
na rynku były wstępem do dalszego 
świętowania. Druga część uroczy-
stości odbyła się w Kamionkach. 
Tamtejsza jednostka OSP obchodzi 
w tym roku 70-lecie istnienia. Na 

ręce prezesa Leszka Walkowiaka 
trafi ły liczne życzenia, gratulacje 
i prezenty. A potem przyszedł czas 
na zabawę i dobre jedzenie. A atrak-
cji było co niemiara!

Powiatowy Dzień 
Strażaka
Po raz pierwszy w historii tego święta Powiatowy Dzień 
Strażaka odbył się w gminie Kórnik

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 
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Przyszłość Metropolii Poznań
O przyszłości metropolii i jej potencjale turystycznym dyskutowali uczestnicy 
IX Forum Gospodarczego Metropolii Poznań

Tematami przewodnimi tegorocznej 
edycji były wspólna wizja samorzą-
dowa metropolii Poznań, współpra-
ca przy tworzeniu produktu tury-
stycznego, dostępność komunikacji 
oraz projekty innowacyjne w branży 
turystycznej. Forum otworzył wy-
kład prof. Witolda Orłowskiego, 
głównego doradcy ekonomiczne-
go fi rmy PricewaterhouseCoopers 
(PwC) pt. „Wielkopolski skarbiec 
potrzebuje śmielszej strategii roz-
woju”. 

W pierwszej części panel z udzia-
łem starosty poznańskiego, wice-
prezydenta miasta Poznania oraz 
przedstawicieli biznesu dotyczył 
wizji metropolii jaką mają zarówno 
samorządowcy, jak i przedsiębiorcy 
na najbliższe 5–10 lat. Uczestnicy 
panelu mówili o współpracy i roz-
bieżnościach w postrzeganiu nasze-
go regionu oraz o sposobach dia-
gnozowania różnic i podobieństw. 

– Od czasu, gdy w 2007 roku 
powstała Rada Aglomeracji Po-
znańskiej, z inicjatywy powiatu po-
znańskiego, później Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań, udało się nam 
wypracować wiele wspólnych ob-

szarów, między innymi ceny wody 
i ścieków. Mamy wspólny Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności, 
Powiatowy Urząd Pracy, kształcenie 
zawodowe. Dzisiaj pracujemy nad 
Zintegrowanymi Inwestycjami Ko-
munikacyjnymi, na które otrzymali-
śmy prawie 200 mln euro. Najwięcej 
środków zostanie przeznaczonych 
na inwestycje mające na celu wspie-
ranie przejścia na gospodarkę ni-
skoemisyjną, w tym Poznańską 

Kolej Metropolitalną. Decyzje po-
dejmujemy w gronie 23 podmiotów 
samorządowych. Pracujemy wspól-
nie w interesie przedsiębiorców 
i mieszkańców – powiedział Jan 
Grabkowski, starosta poznański.

Druga część FGMP poświęcona 
była możliwościom inwestycyjnym 
regionu w obszarze gospodarki tu-
rystycznej oraz ocenie potencjału 
i atrakcyjności turystycznej.

Paneliści debatowali o sposobach 

wykorzystania naturalnego poten-
cjału i walorów regionu dla rozwo-
ju branży turystyczno-rekreacyjnej 
na obszarze metropolii, a także 
o konieczności tworzenia nowych 
obiektów rekreacyjnych, w tym pól 
golfowych i aquaparków.

Zdaniem organizatorów Forum 
Gospodarcze Metropolii Poznań 
to szczególne przedsięwzięcie, któ-
rego celem jest także stworzenie 
platformy do debaty nad kierunka-

mi gospodarczego rozwoju dużych 
ośrodków miejskich. Organizowany 
jest od 2008 r. Co roku uczestniczy 
w niej kilkaset osób reprezentują-
cych środowiska naukowe, samo-
rządowe i gospodarcze. To jedno 
z najważniejszych wydarzeń gospo-
darczych regionu.

Tegoroczne IX forum zostało 
zorganizowane w ramach VI Dni 
Przedsiębiorczości Poznań.
Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Startuje kolejny sezon weekendo-
wej linii autobusowej umożliwiają-
cej dojazd do szlaków rowerowych 
Puszczy Zielonka. Powiat Poznań-
ski, wspólnie z Gminą Swarzędz 
ponownie uruchomi linię 471, któ-
rej zadaniem jest połączenie dużych 
osiedli mieszkaniowych Swarzędza, 
Koziegłów i Murowanej Gośliny 
z turystycznymi szlakami rowero-
wymi przebiegającymi przez Pusz-
czę Zielonka i przez zalesione tere-
ny gminy Suchy Las. Linia została 
poprowadzona drogami przecinają-
cymi następujące szlaki rowerowe: 
EuroVelo R1, R2, R3, R4, R5, R6 
i R9, Szlak Kościołów Drewnia-
nych, Małą i Dużą Pętlę Rowerową 
oraz Cysterski Szlak Rowerowy 
i Pierścień dookoła Poznania.

Linia w głównej mierze adreso-
wana jest do rodzin i grup koleżeń-
skich, które lubią spędzać aktywnie 
wolny czas. Podstawową ideą jej 
uruchomienia jest zwiększenie bez-
pieczeństwa grup rowerowych tak, 
aby planując wycieczkę rowerową, 
mogły one ominąć drogi publicz-
ne o dużym natężeniu ruchu, które 
pozbawione są ścieżek rowerowych. 
Ponadto linia zapewnia dodatkowe 
połączenie dla mieszańców powiatu 
poznańskiego, łącząc cztery gminy: 
Swarzędz, Czerwonak, Murowaną 
Goślinę i Suchy Las (Biedrusko).

W bieżącym roku podjęto decy-
zję o przekazaniu zadania Gminie 
Swarzędz, która jest właścicielem 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Swarzędzu. Zakład ten jako je-
dyny w metropolii posiada dwie 

przyczepy do przewozu rowerów, 
a także autobusy niskopodłogowe 
przystosowane do ich holowania. 
Każdą z przyczep można przewieźć 
jednorazowo około 15 rowerów.

Ponadto ZGK Swarzędz posiada 
także personel mający doświadcze-
nie w zakresie obsługi większych 
grup turystycznych. Na linii będzie 
obowiązywała taryfa biletowa zin-
tegrowana z taryfą swarzędzką. 
W 2016 roku linia funkcjonować 
będzie we wszystkie soboty, nie-
dziele i święta w okresie od 28 maja 
do 26 czerwca 2016 r. oraz od 13 
sierpnia do 16 października 2016 r. 
Funkcjonować będzie także w pią-
tek 27 maja 2016 r.

W poprzednim sezonie linia ro-
werowa działała od 3 września do 
25 października 2015 roku. W cią-

gu 16 dni przewieziono łącznie 768 
pasażerów i 126 rowerów. Powiat 
Poznański wraz ze swoim partne-
rem, na każdym kroku stara się 
propagować zdrowy styl życia. Na 
obszarze powiatu wytyczono 524 km 
turystycznych szlaków rowerowych, 
przebiegających wzdłuż malowni-
czych polnych dróg i leśnych duktów.

Tak, jak w ubiegłym roku auto-
busy będą kursować każdej soboty 
i niedzieli od 9:30 do 19:45 z czę-
stotliwością od 90 do 120 minut. 
Wyjazdy ze Swarzędza planowane 
są na 9:30, 11:00, 13:00, 14:30 
i 16:30, natomiast autobusy po-
wrotne z Biedruska odjeżdżać będą 
o 11:00, 12:50, 14:40, 16:15 i 18:15 
oraz pierwszy z Murowanej Gośliny 
w stronę Swarzędza o 9:30. 
Zbigniew Rusak

Autobusowa linia rowerowa

Za nami piąta edycja biegu 10 km 
Szpot Swarzędz. W imprezie wystar-
towały ok. 4 tys. biegaczy. Na trasie 
można było zobaczyć zawodników 
w różnym wieku. Nie zabrakło nawet 
osób po 70-tce. – To co nas najbar-
dziej cieszy, to liczny udział miesz-
kańców Wielkopolski, a szczególnie 
powiatu poznańskiego, bo to właśnie 
głównie dla nich organizujemy nasz 
bieg – powiedział Ireneusz Szpot, po-
mysłodawca imprezy.

Przed biegiem głównym odbył się 
bieg VIP-ów. Nie zabrakło w nim sta-
rosty poznańskiego. – Uwielbiam bie-
gać, ale w pewnym wieku nie można 
już przesadzać z dystansami. Zwłasz-
cza, że mój kręgosłup lubi czasami 
o sobie przypomnieć. Tutaj jednak 
mamy do przebiegnięcia zaledwie 
300 metrów, więc nie było najmniej-
szych problemów z dobiegnięciem do 
mety w dobrej kondycji – śmiał się Jan 
Grabkowski.

Starosta poznański kibicował też 
pozostałym uczestnikom biegu. – Lu-
bię takie imprezy, zwłaszcza jeśli są 
dobrze przygotowane i nie zakłócają 
jazdy użytkownikom dróg. A to także 

jest bardzo istotne. W Swarzędzu nie 
ma z tym problemów. Ta impreza ma 
zresztą już swoją tradycję i gromadzi 
tysiące fanów biegania. Takie inicja-
tywy trzeba więc wspierać, bo jak to 
się mówi „w zdrowym ciele, zdrowy 
duch” – dodał Jan Grabkowski.

10-kilomentrową trasę najszybciej 
pokonał pochodzący z Gostynia Adam 
Nowicki, który na co dzień reprezentu-
je klub ze Szczecina. Za jego plecami 
fi niszowali Arkadiusz Gardzielewski 
ze Śląska Wrocław oraz Michajło 
Iweruk z Ukrainy. Zwycięzca prze-
biegł trasę w nieco ponad pół godziny. 
Wśród kobiet najlepsza okazała się 
Agnieszka Mierzejewska z Wolbórza.

Uczestnicy 10 km Szpot Swarzędz 
fi niszowali na miejskim stadionie. 
Tam też przygotowano dla wszystkich 
sporo atrakcji. Po dekoracji najlep-
szych, zarówno w klasyfi kacji gene-
ralnej, jak i w innych kategoriach, 
miała miejsce aukcja przedmiotów, 
z której całkowity dochód zostanie 
przekazany na dalsze leczenie wal-
czącej od ponad czterech lat z nowo-
tworem złośliwym 7-letniej Nikoli 
Kubiak. Tomasz Sikorski

Bieganie w Swarzędzu
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Varius Manx w Dopiewie
Varius Manx odwiedził Poznań 8 
maja. Jubileuszowa trasa znów po-
łączyła scenicznie Roberta Jansona 
i męską część zespołu z Kasią Stan-
kiewicz. Ci, których na koncercie 
nie było, niech żałują. W Eskulapie 
można było usłyszeć największe 
hity formacji, którym sukcesy wy-
śpiewywały kolejne wokalistki. Tym 
którzy koncert przeoczyli, możemy 
wyjawić, że nie wszystko stracone. 
Kolejną okazja, żeby zobaczyć na 
żywo i usłyszeć zespół w legendar-
nym składzie przytrafi  się 18 czerw-
ca w Dopiewie. Varius Manx z Kasią 
Stankiewicz wystąpią w koncercie 
fi nałowym, po koncercie Grzegorza 
Hyżego!

– Nasze koncerty z Kasią są po-
wrotem do czasów młodości. To bar-
dzo sentymentalna podróż dla nas 
wszystkich, również dla publiczno-
ści, co obserwujemy na koncertach 
– mówi Robert Janson, lider Varius 
Manx. – Wszystkie utwory, które 
pojawiają się na koncercie zostały 
przez nas wspólnie wybrane. Nie-
które z nich gramy po raz pierwszy 
od dawna. Kasia przez te lata zrobiła 
niesamowity progres. Jest dojrzałą, 
profesjonalną artystką, partnerem 
do pracy, rozmów, bardzo zdyscy-
plinowaną. Nie ma w niej gwiazdor-
stwa i innych próżnych cech. Dzięki 
niej koncerty mają również swoisty 
klimat – dodaje.

Varius miał pięć wokalistek. Ka-
sia była drugą spośród nich – po 
Anicie Lipnickiej, ją z kolei zastąpi-
ła Monika Kuszyńska. Po przerwie 
spowodowanej wypadkiem samo-
chodowym, głosami grupy były ko-

lejno: Anna Józefi na Lubieniecka 
i Edyta Kuczyńska. 

– Historia zespołu nierozerwalnie 
połączona jest z wokalistkami, któ-
re w nami śpiewały. Zespół od 25 lat 
gra w tym samym składzie męskim, 
tylko zmieniały się nasze ,,wisienki 
na torcie”. Dla nas wszystkie one 
były tak samo ważne, ale każdy ma 
prawo próbować sił solo – mówi Ro-
bert Janson.

Największym przebojem, jaki ze-
spół wylansował z Kasią, był „Orła 
cień”. Podczas trasy jubileuszowej 
na skrzydłach orła przylecą do Do-
piewa przeboje z całego ćwierćwie-
cza grupy. Z pewnością usłyszymy: 
„Zanim zrozumiesz” i „Piosenkę 
Księżycową” pochodzące z czasów 
Anity Lipnickiej, „Jestem Twoją 
Afryką” i „Maj”, którym sukces wy-

śpiewała Monika Kuszyńska, czy po-
chodzące z okresu współpracy z Ka-
sią Stankiewicz – „Ruchome piaski” 
i „Najmniejsze Państwo Świata”. 

– Moja droga solowa jest dla 
mnie niezwykle ważna. Te kilka lat 
samodzielnego produkowania i wy-
dawania płyt, nauczyło mnie wiele. 
Dało mi też odwagę do tego, aby 
śmiało pozwalać sobie na muzyczne 
wypowiedzi. Już myślę nad kolejną 
płytą, ale też powrócę do działań 
związanych z ostatnim moim albu-
mem „Lucy And The Loop” – mówi 
Kasia Stankiewicz. – Na jubileuszo-
wych koncertach śpiewam piosenki, 
które stawały się przebojami w róż-
nych okresach istnienia zespołu. 
W końcu ta trasa podsumowuje 25 
lat działalności Varius Manx, więc 
publiczność tego od nas oczekuje. 
Do zobaczenia i do usłyszenia na 
koncercie w Dopiewie. 

– Z Kasią połączyła nas wspólna 
przeszłość i jubileusz – wyjaśnia 
Robert Janson. – To spotkanie jest 
dla nas przyjemnością, wszyscy je-
steśmy otwarci na przyszłość, ale 
nie robimy sobie żadnych dalekich 
planów, bo często życie weryfi kuje 
wszystko. Skupiamy się na sztuce 
i cieszymy się, że możemy przy-
czynić się do radości u wielu ludzi. 
Póki co, zapraszam Was na koncert 
w Dopiewie, który odbędzie się już 
18 czerwca – dodaje. 

Udowodniła to premiera „Księż-
niczki Czardasza”, na którą 21 maja 
zaprosił Teatr Muzyczny w Pozna-
niu, świętujący w tym roku 60-lecie 
swojego istnienia. Artystyczne wa-
lory „Księżniczki” powracającej na 
jego scenę, sugestywnie obrazują 
rozwój i najwyższy poziom scenicz-
no-muzyczny, na jaki zespół teatru 
zapracował sobie przez te wszyst-
kie lata. Sponsorem premiery była 
Amica, a partnerami fi rma: Pawis 
i Faktoria Win. 

„Księżniczka czardasza” w reży-
serii Grzegorza Chrapkiewicza, to 
kobieta z klasą i mająca swój styl; 
niekoniecznie klasyczna, ale też nie 
taka, która chce się za wszelką cenę 
przypodobać współczesnej publicz-
ności. Dzięki temu w naturalny spo-
sób wydaje się nam bliska. Pozwala 
się sobą zachwycać. Cokolwiek robi, 
tańczy i śpiewa, wzbudza fascyna-
cję i zaciekawienie. Wobec niej nie 
można i nie chce się pozostać obo-
jętnym. I to jest sukces Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu, jego dyrekto-
ra i zespołu artystów. 

„Księżniczka czardasza” jest 

premierowa w kilku walorach: cho-
reografi cznych, tanecznych i czysto 
muzycznych. W emocjach dominuje 
otwartość i radość ilustrowana pro-
miennie m.in.: poprzez muzykę. Ta 
zaś idealnie obrazuje emocje współ-
czesnego słuchacza – odnosząc się 
do zapisu w partyturze Emmericha 
Kálmána – „czas trwania dzieła to 
współczesność” – wtedy przyna-
leżna czasom kompozytora, a dziś 
– „nasza współczesność”. Tworzą 
ją rzadko spotykane, niekonwen-
cjonalne rozwiązania artystyczne 
np.: Marsz Mendelsona cytowany 
w formie czardasza. Nawet walc na 
trzy nie jest typowy. Wszystko to jest 
dobitnym przykładem tego, iż dzieło 
Kálmána warto poznawać nie tylko 
w sposób literalny (sprawdzony, co 
nie jest synonimem określenia cie-
kawszy). Chodzi bardziej o zachętę 
do indywidualnego zrozumienia 
partytury, czytania między nutami, 
tak, żeby zmienić sposób myślenia 
o muzyce. W tej nowej odsłonie 
„Księżniczki czardasza”, która – 
zdawać by się mogło, nie jest wsta-
nie nas niczym zaskoczyć, jest to jak 

najbardziej uzasadnione i… efek-
towne! I już wiemy, że dobrze znane 
motywy muzyczne nie muszą być 
ograne. Co więcej, mogą nieść w so-
bie świeżość przekazu. To kwestia 
twórczego zamysłu i umiejętności 
zaufania mu. Świetnie wpisuje się 
w niego rozwiązanie z II aktu ope-
retki. Utrzymany jest w konwencji 
koncertu. Prym wiodą trzy frag-
menty w nowej orkiestracji Jakuba 
Kraszewskiego. Wszystko pod kie-

rownictwem muzycznym Dariusza 
Tabisza. 

Z chwytliwymi melodiami roman-
suje choreografi a, której autorem jest 
Jarosław Staniek. Ruch jest tutaj ko-
chankiem metafory – traktowany jak 
wyzwanie, z każdym kolejnym gestem 
artystów, przemieniany w spełnienie. 
Emocje indywidualne i zespołowa 
energia przekomarzają się z klasyką 
sugerującą to, co słuszne? Nie, tutaj 
bardziej ujmuje stylizacja ponadcza-

sowa. Uzupełniają ją wizualizacje 
(motywy kosmosu i abstrakcji) Emi-
lii Sadowskiej. Integralną częścią 
scenicznych barw są kostiumy przy-
gotowane przez Anetę Suskiewicz. 
Połączenie niebanalnych rozwiązań 
wizualnych i muzycznych nie jest 
przypadkowe i nie igra z naszą wy-
obraźnią jako sztuka dla sztuki. 

Dzięki temu wierzymy, że „Księż-
niczka czardasza” nie chce szoko-
wać, lecz w swej spontaniczności 
pragnie podarować radość. Okla-
ski publiczności świadczyły o tym, 
iż pragnienie to przyjęła za swoje 
libretto przeżyć. W istocie, spraw-
dziły się słowa artystów, którzy kilka 
dni przed premierą mówili: – To nie 
będzie „Księżniczka” jaką dobrze 
znamy, ale to będzie bardzo dobre 
przedstawienie. Cóż, operetka jest 
kobietą – i bardzo dobrze! 
Czytaj także nasz komentarz na str. 2

Chopin po japońsku
Uczestniczka drugiego etapu ubie-
głorocznego Konkursu Chopinow-
skiego, japońska pianistka Miyako 
Arishima wystąpi na zaproszenie 
GOK „SEZAM” i Samorządowej 
Szkoły Muzycznej w Centrum Kul-
tury w Przeźmierowie.

Urodzona w 1992 r. w Kumamoto 
Miyako Arishima ukończyła w 2010 
r. szkołę muzyczną w Tōhō Gakuen. 
W marcu bieżącego roku na Akade-
mii Muzycznej im. Feliksa Nowo-
wiejskiego otrzymała dyplom 
z wyróżnieniem w klasie Ka-
tarzyny Popowej-Zydroń 
i Agaty Nowakowskiej-
Gumieli. Jest laureatką 
wielu konkursów w Azji, 
a w 2011 roku była fi na-
listką Ogólnopolskiego 
Konkursu Pianistyczne-
go im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. Rok 
później uhonorowano 
ją wyróżnieniem na 
Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Pianistycz-

nym „Chopinowskie Interpretacje 
Młodych” w Koninie, a w roku 2013 
otrzymała Krishima Music Festival 
Award na 35. Międzynarodowym 
Festiwalu Muzycznym w Kirishimie 
(Japonia) oraz V nagrodę w Kon-
kursie Chopinowskim w Darmstadt 
(Niemcy). W ubiegłorocznym Kon-
kursie Chopinowskim odniosła suk-
ces przechodząc do drugiego etapu 
i zyskując sporą rzeszę sympatyków.

Koncert Japonki odbędzie 
się w poniedziałek, 30 maja 

o godz. 19 w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo. Bilety 
w cenie 10 zł dostępne będą 
od 9 maja w miejscu impre-
zy (w godz. 9–12 i 17–20), 
w siedzibie GOK „SE-
ZAM” (w godz. 9–15) 

oraz w Domu Kultury 
w Tarnowie Pod-

górnym (w godz. 
15–20). Sprzedaż 

internetową pro-
wadzi serwis Bile-
tomat.pl. AM
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Piękny powrót „Księżniczki czardasza”
Kultura musicalowa w Polsce nie musi być postrzegana tylko przez pryzmat wartości klasyki, aby być 
docenioną, zrozumianą i z entuzjazmem przyjętą przez publiczność

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

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Już 4 czerwca odbędzie się druga 
edycja „Rozalińskiej 13-tki”, czyli 
biegu przełajowego dookoła jeziora 
Lusowskiego. Organizatorzy planują 
zgromadzić około 300 uczestników. 
Zapisy trwają. Patronat 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, którzy 
lubią biegać w terenie. 

– Na trasie biegu możemy spodzie-
wać się zróżnicowanego podłoża – od 
asfaltu, przez leśne ścieżki, po piasz-
czystą plażę – mówi Tomasz Osta-
jewski z fi rmy Novum Plus, która jest 
organizatorem wydarzenia.

Start biegu przewidziany jest na 
godzinę 10. na osiedlu Rozalin w Lu-
sówku. Tam też będzie usytuowane 
biuro zawodów oraz meta. Wszyscy 
uczestnicy biegu wezmą udział w kon-
kursie z atrakcyjnymi nagrodami. Do 
wygrania jest m.in. 50-calowy telewi-
zor, weekendowy pobyt w hotelu Bia-
łym w Skorzęcinie, samochód marki 
Citroen na weekend, przelot paralot-
nią, a także roczne ubezpieczenie nie-
ruchomości od fi rmy Notus i wiele 
innych cennych nagród rzeczowych.

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 pewność, że ich rodziny nie 
będą się nudzić podczas, gdy oni będą 
startować. Na pikniku nie zabraknie 
rozrywek dla najmłodszych. Będą 
gry i animacje, przejażdżki na kucyku 
oraz plac zabaw do pełnej dyspozycji. 
Przewidzieliśmy też grilla oraz stoiska 
oferujące różne przekąski – komentu-
je Tomasz Ostajewski z Novum Plus.

Zapisy na udział w biegu jeszcze 
trwają. Rejestracja dostępna jest po-
przez stronę internetową www.roza-
linska13.pl. Zwycięzca ubiegłorocz-
nej edycji „wykręcił” czas: 00:45:59. 
Czekamy na lepszy! ŁT 

Rozalińska 13

• Dla naszych Czytelników kon-
kurs w którym mogą wygrać 
pakiet startowy uprawniający 
udział w Rozalińskiej 13. 
Szczegóły na
 www.naszglospoznanski.pl . 

Zdobądź pakiet

Końcówka czerwca, za oknem piękne słońce, pogoda 
wręcz idealna do aktywności na świeżym powietrzu. 
Zastanawiasz się pewnie, co będziesz wtedy robił? 
Mamy dla Ciebie propozycję bez wad – weź udział 
w zawodach! Patronat objął „Nasz Głos Poznań-
ski”. 

26 czerwca wokół poznańskiej Malty odbędzie się 
IV Bieg Piotr i Paweł. Przed zawodnikami (mamy 
nadzieję, że będziesz jednym z nich) do pokonania 
dystans 10 km. Udział w biegu to nie tylko świetna za-
bawa i niezapomniana rywalizacja, ale również moż-
liwość pomocy potrzebującym. Każdy z zapisujących 
się na bieg uczestników może wybrać pakiet, z którego 
5 złotych przekazane zostanie na rzecz podopiecznych 
Fundacji Piotr i Paweł „Radość Dzieciom”.

Ponadto wszyscy uczestnicy biegu, oprócz pamiąt-
kowego medalu, otrzymają czapeczkę z daszkiem oraz 
paczkę z produktami od sponsorów. Z kolei najszybsi 
zawodnicy, zarówno w klasyfi kacji generalnej, jak i ka-
tegoriach wiekowych, otrzymają karty podarunkowe 
na zakupy w supermarketach Piotr i Paweł lub nagro-
dy rzeczowe. W tym roku organizator biegu przygo-
tował także bardzo interesujące nagrody dodatkowe. 
I tak, oprócz rywalizacji pomiędzy pracownikami sieci 
Piotr i Paweł, nagrodzeni zostaną: najszybsza mama 
oraz najszybszy tata z wózkiem, a także co setny bie-
gacz przekraczający linię mety.

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Formularz 
zgłoszeniowy oraz wszystkie pozostałe informacje 
na temat biegu znajdziesz na stronie poznan.bieg.
piotripawel.pl . Do zobaczenia na starcie! Red

Wokół Malty
Rozpocznij wakacje aktywnie biegiem „Piotr i Paweł”!
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Skarby dla biegaczy w biegu o koronę Dąbrówki

Ostatnia niedziela maja w gminie 
Dopiewo to święto biegaczy. Na 
skraju lasu w Dąbrówce zbiorą się 
setki amatorów aktywnego wypo-
czynku. Zarówno dzieci, jak i do-
rośli, będą startować w biegach na 
różnych dystansach. Bieg główny 
10 km wystartuje o godz. 12, marsz 
nordic walking 7,5 km o godz. 
12.03. Wcześniej od g. 10 swoje 
biegi będą miały dzieci i młodzież. 
Szczegółowe informacje znajdują 
się na www.koronadabrowki.pl. 

W tym roku przypada 1050 rocz-
nica chrztu Polski i trudno jest omi-
nąć to wydarzenie podczas biegu, 
który w swojej nazwie odwołuje się 
do księżnej Dąbrówki. Z tej okazji, 
m.in. gimnazjaliści z Dopiewa, pod 
okiem Lindy Michalak i Małgo-
rzaty Rogal-Dropińskiej, wykonali 
reprodukcję obrazu Jana Matejki 
„Chrzest Polski” i zaprezentują go 
w formie przestrzennej wszystkim 
uczestnikom biegu i marszu na 1 
kilometrze rywalizacji. 

Jak co roku zwycięzcy zostaną 
ukoronowani, posadzą drzewo, 

a wszyscy na mecie otrzymają medal 
w kształcie korony. Ci, którzy we-
zmą udział w „Koronie Dąbrówki” 
po raz piąty otrzymają dodatkowo 
złoty dukat – ze skarbów Dąbrówki 
odnalezionych w lesie. 

Organizatorów cieszy frekwencja 
i rodzinny charakter biegu. Dyrek-
tor biegu Marcin Napierała zado-
wolony jest z procentowego udziału 
mieszkańców gminy Dopiewo w – 
w tym roku to 48%. Zadowolenia 
z takich proporcji nie kryją również 
współorganizatorzy biegu – fi rma 
Linea. 

Pakiety startowe wydawane będą 
w piątek (27.05.) w godzinach 16–
19 oraz w sobotę (28.05.) w godz. 
10–18 w hali GOSiR w Dopiewie 
oraz w biurze zawodów w Dąbrówce 
w dniu biegu. Dzieci rejestrowane 
będą tylko w dniu zawodów od g. 
9.00 w biurze zawodów. Start jest 
bezpłatny. GOSiR Dopiewo – orga-
nizator biegu dziękuje Nadleśnictwu 
Konstantynowo za zgodę na organi-
zację biegu w lesie i za współpracę, 
a kluczowym partnerom za okazane 
zaangażowanie. Patronat medialny 
nad biegiem ma „NGP” . RedFO

T.
 M

AT
E

R
IA

ŁY
 P

R
A

SO
W

E

 NASZ PATRONAT

NASZ PATRONAT

Bieg Lwa, odbywający się pod pa-
tronatem „Naszego Głosu Poznań-
skiego”, to dwa dystanse: półmara-
ton i Pogoń za Lwem na 7 km. Oba 
wystartowały w niedzielę o godz. 
14:00. Łącznie w Tarnowie Podgór-
nym pobiegło około 1500 zawodni-
ków. 

Zwycięzcą półmaratonu został 
Marcin Chabowski z Wejherowa, 
który trasę pokonał w 1 godzinę 
4 minuty i 55 sekund. Triumfator 
to wielokrotny mistrz Polski we 
wszystkich kategoriach wiekowych, 
członek kadry narodowej, posia-
dający piąty wynik w półmaratonie 
w historii kraju – 1:02:26. 

– Oddechowo czułem się dobrze, 
ale na trasie z każdym kilometrem 
odczuwałem mięśniowo trudy bie-
gu, brakowało mi mocy w nogach 
– powiedział po biegu Marcin Cha-
bowski. – Nie wiem czy było to spo-
wodowane brakiem świeżości – bo 
za mało odpuściłem trening przed 
tym startem, czy powodem był upał, 
czy może brak przygotowania tem-
powego. Celem minimum na dziś 
było zwycięstwo i to się udało, więc 
jestem zadowolony.

Na podium znaleźli się ponadto 
dwaj Kenijczycy: Melly Edwin Che-
ruiyot (01.05,53) i Nduva Boniface 
Wambua (01:06:17). Najszybszą 

kobietą była Kenijka Oigo Christi-
ne Moraa (01:17:17), druga wśród 
pań była Agnieszka Gortel-Maciuk 
(01:19:28) – czterokrotna mistrzy-
ni Polski w półmaratonie, mistrzyni 
kraju w maratonie z 2013 r. 

– Bardzo racjonalny plan dzia-
łania i spokojny początek ustrze-
gły mnie przed osłabieniem, mimo 
upału, zniosłam bieg bardzo dobrze 
– powiedziała Agnieszka Gortel-
Maciuk. – Ze wzglądu na kłopoty 
zdrowotne wiedziałam, że niestety 
dobrego wyniku nie jestem w stanie 
osiągnąć, ale śmiało mogę powie-
dzieć, że pokonałam trasę z przy-
jemnością.

Półmaraton ukończyły 972 osoby. 
Pogoń za Lwem wygrał pozna-

niak Paweł Prądzyński (00:25:03), 
przed Patrykiem Sobczykiem z Wit-
kowa (00:25:25) i Sławomirem Na-
skrętem z Grzebieniska (00:25:43). 

W ramach bardzo dobrze zor-
ganizowanej imprezy były również 
Biegi Lwiątek dla dzieci i młodzie-
ży, Sztafety Pokoleń 3×400 metrów 
oraz Sztafeta Szkolna – 6×3,5km. 
Dodatkową konkurencją był Ma-
raton Outdoor Cycling. Na tym nie 
koniec. Wszyscy, którzy nie biegali, 
mogli spędzić czas na EXPO Biegu 
Lwa z kilkudziesięcioma strefami 
aktywności, m.in. czekolady, tech-

niki i przygody. Atrakcji nie brako-
wało. 

W tegorocznej edycji gwiazdą 
był znany raper Jacek Mezo Mejer, 
który od kilku sezonów intensywnie 
biega i startuje w wielu imprezach 
biegowych. Swoją świetną formę 
Jacek zaprezentował po raz kolejny 
w Tarnowie Podgórnym, kiedy naj-
pierw stanął na starcie półmarato-
nu, a wbiegając na stadion Tarnovii 
rozpoczął koncert! 

– To nowość w moim repertuarze. 
Cieszę się na taką wariację. To było 
coś fajnego zagrać dla ludzi, z którymi 
przed chwilą biegło się razem w zawo-
dach – powiedział Jacek Mejer. JG, SL 
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Polak szybszy od Kenijczyków
Marcin Chabowski z Wejherowa zwyciężył w piątej edycji Biegu Lwa w Tarnowie 

Podgórnym, która odbyła się 22 maja 
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Finał deblistów AZS Poznań
Młody tenisista poznańskiego AZS 
Dawid Taczała uczestniczył w sło-
wackiej miejscowości Piesztany (9–
15 maja) w turnieju kategorii 1 do 
lat 14. W grze pojedynczej dotarł do 
półfi nału, a w podwójnej do fi nału 
grając w parze z kolegą klubowym 
Mikołajem Lorensem. 

– W pierwszym turnieju występ 
singlowy trochę poniżej oczekiwań, 
nie tylko wynikowo, ale głównie, 
jeżeli chodzi o grę – ocenił trener 
Michał Walków. – Było to na pewno 
spowodowane długą przerwą tur-
niejową, która poświęcona była na 
zmiany techniczne i przygotowanie 
do sezonu przez co Dawid nie mógł 
znaleźć rytmu meczowego. Budowa-
liśmy formę poprzez treningi i dobre 
występy deblowe, gdzie w parze z Mi-
kołajem Lorensem wygrali cały tur-
niej. Efekty było już widać na następ-
nym turnieju, gdzie gra była dużo 
lepsza i wyniki również. Po czterech 

bardzo dobrych meczach doszedł do 
półfi nału. Tu musiał uznać wyższość 
najlepszego aktualnie w Europie 
Czecha Svrciny. W deblu ponownie 
w parze z Mikołajem zostali zatrzy-
mani dopiero w fi nale.

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

Inne oblicze sportu

Cichną już emocje po piłkarskim se-
zonie ekstraklasowym. Jednocześnie 
nabiera tempa karuzela Euro 2016. 
Dokładnie pomiędzy tymi dwoma 
wydarzeniami, na poznańskim Uni-
wersytecie SWPS, odbędzie się kon-
ferencja naukowa „Prawo, zarządza-
nie, analityka. Współczesne trendy 
w sporcie”. Konferencja rozpocznie 
się 31 maja o godz. 9. Prelegentów 
i uczestników ugości Uniwersytet 
SWPS w Poznaniu (ul. Kutrzeby 10). 

Wśród prelegentów znajdziemy 
m.in. przedstawicieli Lecha Poznań, 
Legii Warszawa, Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki, Ekstraklasy, Polskie-
go Związku Piłki Nożnej, Polskiego 
Związku Koszykówki i Polskiego 
Związku Tenisowego.

Do uczestnictwa zapraszamy miło-
śników sportu, praktyków z zakresu 
prawa, przedstawicieli klubów i orga-

nizacji sportowych, sportowców, ana-
lityków, menedżerów oraz społecz-
ności akademickie. Jest to pierwsza 
z cyklu konferencji z tematyki spor-
towej, które będą organizowane na 
poznańskiej uczelni.

Patronatem honorowym konfe-
rencję objął Minister Sportu i Tury-
styki. Patronatu udzielili również: 
Okręgowa Izba Radców Prawnych 
w Poznaniu, Okręgowa Rada Adwo-
kacka w Poznaniu (obydwie przyzna-
ją odpowiednio 5 i 6 pkt. edukacyj-
nych za udział w konferencji) a także 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski. Patronem medialnym 
wydarzenia jest „NGP”. Udział w kon-
ferencji jest bezpłatny, niezbędna jest 
jednak rejestracja on-line. Szczegóły 
dotyczące wydarzenia dostępne są na 
stronie www.swps.pl/poznan . Red
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Mikołaj Lorens i Dawid Taczała.

AZS Poznań zapra-
sza dzieci do swoich 
szkółek tenisowych. 
Nauka gry na wszyst-
kich poziomach
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Przed tym spotkaniem dokonaliśmy 
porównania zawodników obu ze-
społów.

Tai Woffi nden – Piotr Pawlicki
Młodszy z braci Pawlickich miał 

bardzo nieudany początek roku, 
ale wszystko wskazuje na to, że 
opanował sytuację, bo od meczu 
z Toruniem punktuje na dobrym po-
ziomie zarówno w PGE Ekstralidze, 
jak i w niedawno zainaugurowanej 
szwedzkiej Elitserien. Mimo to bra-
kuje mu trochę do formy „Tajskie-
go”, który dodatkowo lepiej zna po-
znański owal i powinien być w tym 
pojedynku górą.

1 – 0 Vaclav Milik – 
Tobiasz Musielak
Wciąż nie wiadomo czego moż-

na się spodziewać po Czechu, który 
dopiero wraca po kontuzji. Jeśli na-
dal będzie się prezentował tak, jak 
do momentu wypadku w Zielonej 
Górze, to może nie dać szans kapi-
tanowi leszczynian. Musielakowi na 
razie nie wychodzą mecze wyjazdo-
we, a do tego ma pecha, ponieważ 
sędziowie bardzo często karzą go za 
świetny refl eks i powtarzają biegi, 
uznając że Tobiasz „ukradł” start. 
Zatem ponownie stawiamy na za-
wodnika gospodarzy.

1 – 0 Tomasz Jędrzejak – 
Grzegorz Zengota

Popularny „Ogór” był bezbłędny 
w jak dotąd jedynym meczu roze-
granym na poznańskim Golęcinie 
i w tym można by upatrywać lekkiej 
przewagi kapitana Betard Sparty. 
Jednak dyspozycja, jaką prezentu-
je w tym roku Grzegorz Zengota 
– w zasadzie na wszystkich torach 
Europy – pozwala określać „Zen-
giego” mianem jednego z liderów 
drużyny. W tej sytuacji można wy-
magać od niego, że będzie lepszy 
niż Jędrzejak. Zwłaszcza, że w Po-
znaniu ostatnio decydował głównie 
start, a jak wiadomo szybkie wyjście 
spod taśmy jest jednym z atutów 
wychowanka Falubazu.

0 – 1 Szymon Woźniak – 
Peter Kildemand
Mimo chwilowego kryzysu Duń-

czyka i problemów zdrowotnych, 

trudno będzie Szymonowi zdobyć 
więcej oczek niż „Pająk”. Kilde-
mand to już uznana marka w świa-
towym żużlu, zwycięzca inaugura-
cyjnego Grand Prix w Krsko oraz 
jeden z najbardziej widowiskowo 
jeżdżących żużlowców w naszej li-
dze. Dlatego w tej parze stawiamy 
na zawodnika gości.

0 – 1 Maciej Janowski – 
Nicki Pedersen
Po dobrym początku sezonu Pe-

dersena dopadły ogromne proble-
my sprzętowe. Widać, że na torze 
strasznie się męczy, bo brak mu 
szybkości, a często wyprzedzany 
jest nawet, kiedy zdecydowanie 
wygra start. Odwrotnie sytuacja 
wygląda u „Magica’, która rozkręca 
się z meczu na mecz i jeśli Duńczyk 
nie zdąży dojść do ładu ze swoimi 

silnikami, to Janowski będzie lepszy 
w tym starciu.

1 – 0 Maksym Drabik – 
Bartosz Smektała
Nie ma nawet znaczenia kogo 

z leszczyńskich juniorów wstawimy 
do rywalizacji z synem Sławomira 
Drabika. „Torres” w pokonanym 
polu pozostawi zarówno Smektałę, 
jak i Kaczmarka, a nie jest bez szans 
także w konfrontacji z seniorami 
„Byków”. 

1 – 0 Damian Dróżdż/Adrian 
Gała – Daniel Kaczmarek
Niezależnie od tego, kto z dwójki 

Dróżdż – Gała wystąpi w formacji 
juniorskiej obok Drabika, będzie 
mu trudno o punkty w jakimkolwiek 
biegu oprócz wyścigu młodzieżo-
wego. W nim przyjdzie któremuś 
z nich powalczyć ze Smektałą 
i Kaczmarkiem, którzy również nie 
gwarantują żadnej konkretnej zdo-
byczy. Wynik jest sprawą otwartą, 
a zdecyduje dyspozycja dnia.

1 – 1 
Wynik końcowy to 5 – 3 na ko-

rzyść Betard Sparty Wrocław.

Bycze wyzwanie Sparty
W ostatnią niedzielę maja WTS Betard Sparta Wrocław, 

drużyna nad którą patronat sprawuje „Nasz Głos Poznański”, podejmie na 
stadionie w Poznaniu aktualnego mistrza kraju Unię Leszno 
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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 Marszałek 
– 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 lasów 
i Jeziora Jarosławskiego dają niesa-
mowitą dawkę endorfi n). 

Impreza sprzyja również aktyw-
nemu spędzaniu czasu przez całe 
rodziny. Do dyspozycji zwiedza-
jących będzie Muzeum Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego. 
W tym terminie odbywają się rów-
nież Dni Komornik. 

Organizator zadbał o bardzo 
atrakcyjne nagrody, w tym możli-
wość wygrania przelotu balonem 
nad Wielkopolskim Parkiem Naro-
dowym (szanse ma każdy kto poja-
wi się tego dnia na starcie). Red

Przełaj 
w Szreniawie 
po raz trzeci
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