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One Mąż Show w PrzeźmierowieOne Mąż Show w Przeźmierowie STR. 12
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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

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!

Enej w RokietnicyEnej w Rokietnicy
Koncert zespołu Enej odbędzie się 11 marca w Rokietnickim Ośrodku Sportu. 
Mamy dla Was bilety! STR. 12
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Ludzie nie mogą iść wspólnie do kina

Kalendarium

6 marca
PONIEDZIAŁEK
• 5 edycja Wielkiej Wymiany 
Kontaktów – spotkania dla 
przedsiębiorców, którzy chcą 
się uczyć, inspirować wymie-
niać doświadczeniami! Start: 
17.30 w Concordia Design, ul. 
Zwierzyniecka 3 w Poznaniu. 
Szczegóły na www.naszglospo-
znanski.pl.

8 marca 
ŚRODA
• O godz. 19 w Swarzędzkiej 
Sali Koncertowej w Zalasewie 
wystąpi polsko-duński zespół 
Czesław Śpiewa.

11 marca
SOBOTA
• III Mosiński Festiwal Muzyki 
Pasyjnej. W programie: J. S. 
Bach – Tilge, Höchster, meine 
Sünden (Psalm 51). Ensemble 
Toccante oraz soliści Poznań-
skiej Orkiestry Barokowej pod 
dyrekcją Hanny Malickiej. 
Początek o godz. 19 w kościele 
pw. św. Mikołaja w Mosinie. 
Wstęp wolny.

12 marca
NIEDZIELA
• Spotkanie z teatrem dla dzieci 
w cyklu „Mama, tata, teatr i ja” 
w Domu Kultury, w Tarnowie 
Podgórnym. Bilety w cenie 10 zł 
(dzieci) i 1 zł (dorośli). Początek 
o godz. 12.30. 

20 marca
PONIEDZIAŁEK
• Bajkowisko dla Hospicjum Pa-
lium – tegoroczny cel to wspar-
cie budowy drugiego skrzydła 
budynku z nowymi pomieszcze-
niami oddziału opieki palia-
tywnej. Początek o g. 18 w CK 
Zamek. Wejściówki – cegiełki 
na www.tixer.pl (można wybrać 
kwotę, którą chce się przekazać 
– minimalna to 20 zł).

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — „Nawet taki niewinny fi lm, 
który odniósł sukces, nie może 
ludzi połączyć. Nie mogą iść 
wspólnie do kina i zjeść popcornu 
– stwierdziła Agnieszka Holland o 
odbiorze w Polsce jej  najnowszego 
fi lmu „Pokot”, który został uznany 
za jeden z najlepszych obrazów 
niedawno zakończonego festiwalu 
Berlinale 2017. Polska premiera 
„Pokotu” odbyła się w Poznaniu. 
Przybyła na nią Agnieszka Hol-
land i aktorzy. Rozmowę z wybitną 
reżyserką publikujemy na str. 13.

W tym wydaniu gazety pisze-
my o poznańskiej komunikacji 
miejskiej i podmiejskiej. Co 
interesujące, w ubiegłym roku sko-
rzystało z niej ponad 245 milionów 
pasażerów. To aż o 19 mln więcej 
niż w 2015 r.! A liczba ta może 
wzrosnąć, bo komfort jazdy tram-
wajami ma się jeszcze poprawić. 
W 2017 roku Poznań na remonty 
torowisk przeznaczy aż 24 mln zł. 
Przybędzie też 50 nowoczesnych 
tramwajów. Poprawić się ma też 
infrastruktura kolejowa w ramach 

Metropolii Poznań, a także na tra-
sie Poznań – Warszawa i Poznań 
– Szczecin. 

Brzmi pięknie, a może być 
jeszcze lepiej. O lokalnych liniach 
kolejowych debatowano niedawno 
w Rokietnicy, o czym piszemy na 
str. 4. 

W tym numerze wiele innych 
interesujących tematów, a także 
konkursy z biletami do zdobycia. 
Zachęcam Państwa do lektury, 
także naszego portalu 
www.naszglospoznanski.pl . 

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

Kolej to szansa 
dla mieszkańców

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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DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO
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KÓRNIK

KLESZCZEWO
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POBIEDZISKA
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PODGÓRNE
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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

20 III
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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TEMAT TYGODNIA 

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).  

SZUKAJ NAS W MARKETACH

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

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

Już w najbliższych tygodniach 
w Radiu Merkury mają zajść duże 
zmiany. Proszę zdradzić, jakie są 
plany. 

— W tym roku Radio Merkury 
bardzo się zmieni. Złożyliśmy do 
Ministera Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wniosek o zmianę 
nazwy na Radio Poznań. Mam na-
dzieję, że już niedługo otrzymamy 
zgodę. Ponadto będziemy święto-
wać jubileusz. 24 kwietnia 1927 
roku pierwszy raz Wielkopolanie 
usłyszeli sygnał „Radja Poznań-
skiego”. W tym roku stawiamy 
akcent na powrót do korzeni, do lat 
dwudziestych. Chcemy opowie-
dzieć o hojnych poznaniakach, 
którzy w okresie międzywojen-
nym zorganizowali zbiórkę na 
założenie pierwszego na ziemiach 
zachodnich radia. Zebrano 239 tys. 
złotych w złocie. 

Kiedy i dlaczego zapadła decyzja 
o zmianie nazwy „Radio Merku-
ry” na „Radio Poznań”?

— Decyzja była przemyślana 
i oparta na wielu badaniach, nie 
zapadła nagle. Przygotowując się 

do złożenia wniosku do Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, oparliśmy się na badaniach 
jakościowych fi rmy Profi ts Sp. 
z o.o. na temat naszej stacji i marki. 
Chcieliśmy uzyskać odpowiedź 
na pytanie, czy zmiana będzie dla 
radia i dla Wielkopolan korzystna. 
Zastanawialiśmy się, czy rok jubile-
uszowy będzie dobrym momentem 
do dokonania tak poważnej trans-
formacji. Okazało się, że nazwa 
„Radio Merkury” nie kojarzy się 
z mediami publicznymi. Wielu 
słuchaczom wydaje się, że jesteśmy 
radiem prywatnym. 

Proszę przypomnieć, kiedy zaczę-
ła funkcjonować nazwa „Radio 
Merkury”? 

— W 1993 roku. Miała nawiązywać 
do programu realizowanego przez 
naszą rozgłośnię na terenie Między-
narodowych Targów Poznańskich 
w latach 90. Merkury to rzymski 
bóg kupców. Użycie jego imienia 
w nazwie największej wielkopol-
skiej rozgłośni miało podkreślać 
handlowy charakter stolicy regionu. 
Dzisiaj Poznań jest zdecydowanie 
innym miastem niż przed ponad 
dwudziestu laty. 

Co zmieni się oprócz nazwy? 

— Zaoferujemy słuchaczom nowo-
czesny produkt medialny. Będzie-
my działać w oparciu o najlepsze 
przedwojenne tradycje i jedno-

cześnie tworzyć nowe standardy. 
Innowacyjność, wysoka jakość 
i szybkość przekazywania infor-
macji z regionu, ze świata polityki, 
nauki, kultury, sportu i biznesu 
mają stawać się naszymi znakami 
rozpoznawczymi. Do naszego 
zespołu dołączają kolejni świetni 
dziennikarze. Wspierają nas kore-
spondenci w regionie. O zmianach 
będziemy mówić nie tylko na an-
tenie, ale również podczas imprez 
jubileuszowych i w bezpośrednich 
rozmowach z przedstawicielami 
wszystkich aktywnych w Wielko-
polsce środowisk. 

Dużo wyzwań. Dlaczego wszystko 
zaplanowano na 2017 rok? 

— Świętujemy 90-lecie istnienia, 
organizujemy wiele wydarzeń 
o charakterze kulturalnym i spor-
towym. Będziemy spotykać się 
z tysiącami słuchaczy. Odwiedzając 
dziesiątki miejscowości w sezonie 
wiosenno – letnim, chcielibyśmy 
móc promować właśnie Radio Po-
znań. Na marginesie dodam tylko, 
że oczywiście zmieni się nasze logo, 
będzie bardzo nowoczesne. 

Dziękuję za rozmowę. 

Radio Poznań – powrót do tradycji
Wywiad z Filipem Rdesińskim, prezesem zarządu Radia Merkury SA 

rozmawiał
Sławomir Lechna
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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Ponad 245 mln pasażerów skorzy-
stało w ubiegłym roku z poznań-
skiej komunikacji miejskiej i pod-
miejskiej. To aż o 19 mln więcej niż 
w 2015 r. ZTM podał tę statystykę, 
informując jednocześnie, że wpływ 
na zdecydowanie większe zainte-
resowanie komunikacją publiczną 
w Poznaniu miały: popularyzacja 
karty PEKA, zwłaszcza usługi, tzw. 
t-portmonetki, wprowadzenie bi-
letów seniora, a także biletów sied-
miodniowych. 

Do tego trzeba dodać praktyczne 
spojrzenie poznaniaków na koszty 
i czas podróży po mieście. Poprawa 
funkcjonowania komunikacji po 
zakończonych remontach (nowa 
Kaponiera) w centrum miasta, 
uliczne korki, ograniczenia w ruchu 
pojazdów w śródmieściu, kłopoty 
z parkowaniem, a także ceny paliw 
spowodowały, że wielu kierowców 
ponownie przesiadło się z samocho-
dów do tramwajów i autobusów.

Do rekordów przewozów pasażer-
skich z połowy lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku, kiedy to np. w 1984 
roku w Poznaniu z tramwajów oraz 
autobusów miejskich i podmiejskich 
korzystało dwa razy więcej pasaże-
rów – ponad 475 mln przewiezionych 
osób, a w roku następnym o pięć milio-
nów więcej, trudno będzie powrócić. 
Choćby z tej przyczyny, iż w tamtych 
latach nie było masowej motoryzacji, 
a tramwaje i autobusy (do tego nie tak 
nowoczesne jak obecnie – w większo-
ści niskopodłogowe i klimatyzowane) 
– były podstawowym środkiem trans-
portowym w mieście. 

Dziś, aby zachęcić mieszkańców 
do licznego korzystania z komuni-
kacji jest więc nie tylko częstotliwość 
i punktualność kursowania autobu-
sów miejskich i tramwajów, ale też 
wygoda w przejazdach (wspomnia-
ny tabor niskopodłogowy i klimaty-
zowany) oraz koszty podróży.

Poznaniacy są praktyczni; stąd 
duża popularność korzystania z kart 
PEKA. Od końca 2014 r. (gdy je 
wprowadzano) do stycznia 2017  r. 
wydano ich ponad pół miliona. 
W strukturze wartości sprzedaży 
biletów ZTM w ub.r., najwięcej, bo 
prawie 52 proc. stanowiły długo-
okresowe, następnie t-portmonetki 
– około 24 proc., jednorazowe (pa-
pierowe) – 19 proc. i krótkookreso-
we – niemal 5 proc.

Pasażerowie poznańskiej komu-
nikacji miejskiej kupili bilety za 
łączną kwotę 184,1 mln zł. Było to 
o około 1,4 proc. mniej niż w roku 
2015. Zdaniem ZTM, przyczyną 
tego minimalnego spadku było 
wprowadzenie biletu seniora (w ce-
nie 50 zł na cały rok w strefi e A). 
Od października 2015 r. do końca 
września 2016 r. sprzedanych zo-
stało 23.628 takich biletów. Wpływ 
na statystykę sprzedaży miało 
również wprowadzone 1 listopada 
ubiegłego roku obniżenie opłat z t-
portmonetki na karcie PEKA. 

Więcej pasażerów

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Linia nr 363 Międzychód – Rokiet-
nica, popularnie zwana „Pniewką”, 
przeznaczona przez PKP już raz do 
likwidacji, ma szansę na rewitaliza-
cję. Powód? Zmiana polityki pań-
stwa, które znając możliwości unij-
nej perspektywy fi nansowej oraz 
bardzo niski poziom wykorzystania 
środków w poprzednim rozdaniu, 
stawia na kompleksowy rozwój ko-
lei. 

Oprócz jednoznacznej zasady 
nieprzesuwania dofi nansowań 
w ramach budżetu UE z rozwoju 
kolejnictwa np. na drogi, istotnym 
argumentem „za” są oczywiście 
trendy rozwojowe. To one wskazu-
ją wyraźnie na renesans transpor-
tu kolejowego. Zatłoczone drogi, 
szczególnie te przebiegające przez 
miejscowości lub w niedalekim ich 
sąsiedztwie, nie są w stanie sprostać 
nie tylko natężeniu i rozmiarom 
transportu ciężarowego, ale również 
przemieszczaniu się ludzi. Podmiej-
ska codzienność dojazdów do pracy, 
a także coraz bardziej dające się we 
znaki przedsiębiorcom różnicowa-
nie poziomu bezrobocia (bardzo 
niskie w Wielkopolsce, wysokie np. 
w kujawsko-pomorskim) wymusza 
zarobkową migrację – tą codzienną, 
jak i tą na dłużej. O kolei mówi się 
w kategoriach wygody, ekonomii 
i oszczędności czasu. Przytacza się 
jej przepustowość, zasięg i liniowy 
przebieg łączący skrajne bieguny 
nie tylko państw, ale także więk-
szych regionów i kontynentów. 

Tematem roboczego spotkania, 
które odbyło się 27 lutego w Ro-
kietnicy, z udziałem członka zarzą-
du PKP SA dr. Michała Beima oraz 
włodarzy: Międzychodu, Kwilcza, 
Sierakowa, Ostroroga, Pniew, Śre-
mu, Czempinia, Mieściska, Szamo-
tuł, Rokietnicy oraz starosty powia-
tu międzychodzkiego i dyrektora 
Jerzego Krigera reprezentującego 
marszałka województwa wielkopol-

skiego, było omówienie możliwości 
współpracy samorządów i podpisa-
nia listów intencyjnych w sprawie   
rewitalizacji linii 363 (Międzychód 
– Rokietnica), 368 (Międzychód 
– Szamotuły) i 369 (Czempiń – 
Śrem). Pomysłem inicjatora roz-
mów – Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań – jest przygotowanie w na-
stępstwie tego porozumienia stu-
dium wykonalności. Jak podkreślali 

wszyscy zebrani wójtowie i burmi-
strzowie, ma ono poprzez meryto-
ryczną analizę uzasadnić potrzebę 
inwestowania w bardzo zdewasto-
waną dziś infrastrukturę kolejową 
i ocenić koszty modernizacji. Dla 
włodarzy kluczowe też będzie wy-
znaczenie operatora dla ewentu-
alnie uruchomionych tu połączeń 
kolejowych oraz ustalenie zasad ich 
fi nansowania. Nie wyobrażają bo-
wiem sobie obciążenia nimi budże-
tów gmin. 

Prezes Michał Beim zachęcał 
do podjęcia takiej próby. Pokazy-
wał możliwość dokonania zmian 

w Krajowym Programie Kolejowym, 
wpisania doń inwestycji w Wielko-
polsce na wspomnianych liniach 
lokalnych i tym samym sięgnięcia 
po naprawdę spore środki unijne, 
których nie sposób będzie wyko-
rzystać w przyjętym dotychczas, na 
poziomie kraju, rozmiarze.

Dyrektor Stowarzyszenia Me-
tropolia Poznań Maciej Musiał 
przekazał wszystkim uczestnikom 
spotkania projekt listu intencyj-
nego w sprawie rewitalizacji linii 
kolejowych 363, 368 i 369. Swoje 
merytoryczne wsparcie i patronat 
zadeklarował także przedstawiciel 
marszałka. 

Wydaje się, że pełna zgoda na 
opracowanie studium, którego 
koszt przygotowania obciążyć ma 
budżety powiatów przy zadeklaro-
wanej partycypacji Stowarzyszenia 
Metropoli Poznań, to rozsądny krok 
w kolejnej przymiarce do wskrze-
szenia lokalnych połączeń kolejo-
wych, w tym popularnej „Pniewki”. 
Czasu na decyzję nie ma za wiele. 
Planowana przez PKP moderniza-
cja linii Poznań – Szczecin musi 
bowiem uwzględnić „wpięcie” doń 
lokalnych linii. Tak w Szamotułach, 
jak i w Rokietnicy. Ich sensem bo-
wiem jest połączenie z Poznaniem. 
DP

Likwidować czy 
rewitalizować? 
W Rokietnicy odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin 
i powiatów dotyczące kolei lokalnych 

24 mln złotych wyda Poznań na ko-
lejne remonty torowisk. To o dwa 
miliony więcej niż przed rokiem. 
Również w bieżącym roku na wielu 
odcinkach tras tramwajowych w Po-
znaniu prowadzone będą remonty 
torów i infrastruktury energetycz-
nej. Na ich odnowę miasto przezna-
czyło jeszcze więcej pieniędzy, bo 24 
mln złotych. W ubiegłym roku było 
to 22 mln złotych, a dwa lata temu 
13 mln złotych. 

W minionych dwóch latach oraz 
w roku bieżącym widać więc będzie 
znaczący postęp w modernizacji 
tras tramwajowych w Poznaniu; 
po to, by zapewnić bezpieczeństwo 
przejazdów jak i komfort podróży. 
Jeszcze trzy lata temu wydatki na 
utrzymanie tej infrastruktury nie 
przekraczały 3 mln zł, co powodo-
wało, że remonty te prowadzone 
były w niewielkim zakresie.

W minionych dwóch latach 
w okresie wakacji duży remont był 
na trasie Poznańskiego Szybkiego 
Tramwaju. Popularna Pestka obcho-
dziła w tym roku jubileusz 20-lecia. 
I nadal jest to trasa, gdzie tramwaje 
jeżdżą najszybciej w Polsce. Między 
przystankami rozwijają prędkość do 
70 km/godz. 8-kilometrową trasę 
pokonują w niecałe 12 minut. Te pa-
rametry prędkości zawdzięczane są 
służbom technicznym, które utrzy-
mują trasę w należytym stanie. 

Na innych, zwykłych już tra-
sach, gdzie torowiska najczęściej 
wbudowane są w jezdnie, również 
torowiska jak i tramwajowa infra-
struktura energetyczna muszą być 
poddawane zabiegom technicznym, 
by przejazdy były na nich bezpiecz-
ne, a tramwaje kursowały zgodnie 
z rozkładem jazdy.

W tym roku prace torowo-sie-
ciowe prowadzone więc będą w 16 
różnych miejscach. Zaczną się dwu-
etapowo – już 12 marca od wymiany 
zwrotnic i szyn łukowych z ul. Miel-
żyńskiego w ul. Fredry oraz na pl. 
Wielkopolskim. Roboty te potrwają 
do 26 marca, by następnego dnia to-
rowcy powrócili na ul. Fredry, gdzie 
jest najwięcej rozjazdów; i tam – 
do 9 kwietnia – wymienili kolejne 
zwrotnice (w kierunku ul. Gwarnej 
i Mielżyńskiego). 

Prace te spowodują zmiany 
w kursowaniu tramwajów. Linie 3, 4 
i 8 z ul. Fredry pojadą ul. Podgórną, 
a linia 17 z Górnego Tarasu Rataj 
skierowana zostanie do Zawad. Na-
tomiast z Zawad do pl. Wielkopol-
skiego uruchomiona zostanie linia 
wahadłowa oznaczona nr 28, ob-
sługiwana przez najnowsze poznań-
skie tramwaje Moderus Beta, czyli 
wagony z częściowo obniżoną pod-
łogą. Linia ta kursować będzie co 
5 minut. Również tramwaje „dwu-
dziestki” na czas remontu torów 
na pl. Wielkopolskim, w ul. Miel-
żyńskiego i Fredry zmienią trasę. 
Z trasy „Pestki” pojadą w kierunku 
Ogrodów i odwrotnie. Na Jeżycach 
częściowo zastąpią skróconą do Za-
wad „siedemnastkę”.

W tegorocznych planach re-
montowych torowisk i sieci, pro-
wadzonych przez Zarząd Trans-
portu Miejskiego oraz Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
w Poznaniu w drugim kwartale 
przewidziane są m.in. prace na kil-
ku odcinkach ul. 28 Czerwca, w ul. 
Przybyszewskiego na przejazdach 
z ul. Marcelińską i Szamarzewskie-
go, na skrzyżowaniu ul. Warszaw-
skiej z ul. Krańcową, na Murawie 
i ul. Pułaskiego na przejeździe z ul. 
Armii Poznań. Natomiast w trzecim 
kwartale prace torowe na ul. Strze-
leckiej, na węźle „Bałtyk” (wymiana 
węzła rozjazdowego), na moście 
i w ul. Królowej Jadwigi (od Drogi 
Dębińskiej do ronda Rataje), na 
pętli „Połabska”, z ul. 27 Grudnia 
w Gwarną (wymiana łuków toro-
wych i zwrotnic oraz na ul. Dąbrow-
skiego – od mostu Teatralnego do 
Rynku Jeżyckiego (wymiana torów, 
podłoża, sieci trakcyjnej). Ten ostat-
ni remont zaplanowany został na 
przełom trzeciego i czwartego kwar-
tału 2017 roku. Jeżyce i Ogrody nie 
będą jednak odcięte od tramwajów, 
które skierowane zostaną przebu-
dowaną ulicą Zwierzyniecką. Odda-
na ma być do ruchu w połowie lipca.

Pięć linii tramwajowych 
w Poznaniu zmieni trasy

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

Państwo stawia na 
kompleksowy rozwój 
kolei
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Daj o sobie przeczytać!

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń 
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 
w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364,
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296

Zadzwoń teraz!  691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

www.naszglospoznanski.pl
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WYDARZENIA

Na placu obok hali Rokietnickie-
go Ośrodka Sportu rozpoczęła się 
budowa Galerii Handlowej II wraz 
z gminną biblioteką. A, że pogoda 
sprzyja pierwszym pracom ziem-
nym, to możemy być spokojni o do-
trzymanie terminu.

– Budowę podzielono na dwa eta-
py. Pierwszy etap – stan deweloperski 
do 30 września, drugi – wykończenie 
i wyposażenie biblioteki do końca 
roku – powiedział Jerzy Maciejewski, 
prezes spółki Rokietnicki Ośrodek 
Sportu, będącej inwestorem. 

Parter przeznaczony jest na 
handel i usługi, natomiast całe 
I piętro zajmie nowoczesna biblio-
teka gminna o powierzchni prawie 
800  m². Dotychczasowa biblioteka 
znajduje się w starym, wymagają-
cym dużych nakładów budynku. 
Zajmuje tylko 150 m² i jak na ponad 
3,3 tysięcy czytelników jest zdecy-
dowanie za ciasna. Stąd decyzja 
o budowie i przeniesieniu biblioteki, 
która połączona będzie łącznikiem 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w budynku hali ROS-u. Red

Gmina Tarnowo Podgórne znalazła 
się na 9 miejscu w ogólnopolskim 
Rankingu gmin samodzielnych fi -
nansowo, ogłoszonym przez Serwis 
Samorządowy PAP. Wyniki uzyska-
no na podstawie analizy danych ze-
branych w Rankingu Zrównoważo-
nego Rozwoju, opracowanego przez 
zespół prof. dr hab. Eugeniusza 
Sobczaka z Wydziału Administra-
cji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej. W trakcie badania 
porównano udział dochodów wła-
snych w budżecie gminy. 

Jak czytamy na portalu Serwi-
su: „Stosunek dochodów własnych 
gmin do dochodów budżetowych 
ogółem świadczy o poziomie sa-
modzielności fi nansowej samorzą-
du – im niższy jest wskaźnik, tym 
większe uzależnienie jednostki sa-
morządu od sytuacji budżetu pań-
stwa, koniunktury gospodarczej czy 
poziomu bezrobocia”. ARz

W ostatni weekend marca miesz-
kańcy gminy Stęszew będą mogli 
rozegrać pierwsze mecze w nowej 

hali sportowo-widowiskowej. Koszt 
imponującego obiektu to ok. 10 
mln. zł. Red

Budują bibliotekę 
w Rokietnicy

Tarnowo P. 
gminą 
niezależną 
fi nansowo

Hala w Stęszewie jak 
z żurnala

Od drugiego semestru placówka 
powiększyła się w  ten sposób o  14 
klas, salę gimnastyczną ze ścianką 
wspinaczkową i  trybunami, boiska, 
parkingi i  dziedzińce. Razem z  wy-
posażeniem tej części szkoły i  za-
gospodarowaniem terenu gmina 
Dopiewo wydała na nowe skrzydło 
16 mln zł. Dzieci znów mogą uczyć 
się na jedną zmianę, przynajmniej 
przez pewien czas.

Uroczystość rozpoczęło przecię-
cie wstęgi pełnej uśmiechniętych 
słońc, ponieważ szkoła od kwietnia 
zeszłego roku nosi imię Kawalerów 
Orderu Uśmiechu. Uśmiechnięte 
były też twarze posiadaczy noży-
czek, którzy w  tym symbolicznym 
akcie uczestniczyli.

Wójt Dopiewa Adrian Napierała 
podkreślił nakłady gminy na oświa-
tę, zwłaszcza inwestycje w  bazę 
oświatową oraz dynamikę rozwoju 
Dąbrówki, która znajduje się – pod 
względem wzrostu liczby mieszkań-
ców – wśród liderów w kraju. Jesz-
cze w  2003 roku liczyła niespełna 
300 mieszkańców, dziś niemal czte-
ry tysiące.

Wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego Wojciech Jan-
kowiak, mieszkaniec Skórzewa 
w  gminie Dopiewo, podzielił się 
informacją, że bacznie doglądał 
budowy, bo za kilka lat – jeśli ko-
lejne reformy oświatowe tego nie 
pokrzyżują – w szkole będzie uczył 
się jego wnuk.

Z  kolei wicestarosta powiatu po-
znańskiego Tomasz Łubiński wy-
jawił, że jego syn już korzysta z do-
brodziejstw szkoły w Dąbrówce, bo 

się w niej uczy. Miejscowość i gminę 
Dopiewo określił mianem jednego 

z najlepszych miejsc do zamieszka-
nia, co – miejmy nadzieję – nie spo-
woduje nagłych fal migracji i gmina 
Dopiewo zdąży się do nich przygo-
tować.

Zabierający głos w imieniu patro-
na Włodzimierz Marciniak, jeden 
z  ponad tysiąca Kawalerów Orderu 
Uśmiechu, życzył szkole, podobnie 
jak wszyscy zgromadzeni w  nowej 
sali gimnastycznej, by oddane do 
użytku jej drugie skrzydło – uskrzy-

dlało dzieci i motywowało je do jak 
najwyższych lotów.

Dyrektor szkoły Iwona Napie-
rała podsumowała część ofi cjal-
ną stwierdzeniem, że rozbudowa 
szkoły potwierdza, że „Marzenia 
się spełniają” – taki tytuł nosiła też 
część artystyczna spotkania, w któ-
rej w  piosence, tańcu i  spektaklu 
prezentowali się uczniowie, a  także 
fi lm, w którym uczniowie dzielili się 
marzeniami i  okazjonalna gazet-

ka, rozdawana gościom, w  której 
przedstawiono m.in. 5-letnią histo-
rię szkoły.

Pierwsze skrzydło szkoły roz-
poczęło działalność 340 dziećmi 
w  2012 r. Obecnie pobiera w  niej 
naukę 590 uczniów, a przyszłość ma 
przynieść kolejny skok ilościowy. 

Dąbrówka ma dwie szkoły pod-
stawowe, starsza – prowadzona 
obecnie przez stowarzyszenie mie-
ści się w parku. Rozbudowana przez 
gminę szkoła przy ul. Malinowej 
leży na terenie dwóch sołectw: Dą-
brówki i Palędzia, swoim obwodem 
obejmuje, oprócz wspomnianych 
miejscowości, także Zakrzewo i Go-
łuski.

Spotkanie zakończyło zwiedzanie 
szkoły, wpisy do księgi pamiątkowej 
i rozmowy. Zawsze przy okazji tego 
rodzaju wydarzeń samorządowcy 
znajdują inspiracje i wymieniają się 
dobrymi praktykami.

Szkoły w  mniejszych miejscowo-
ściach są wielofunkcyjne, służą nie 
tylko nauczaniu, ale szerzej całej 
lokalnej społeczności, czasem także 
mieszkańcom innych rejonów gmi-
ny i są miejscem integracji. Edu-
kacja, sport, kultura – to główne 
obszary przyszkolnej aktywności. 
Wszystkim, którzy będą korzystać 
z  potencjału placówki, życzymy 
z  tego powodu jak najwięcej  satys-
fakcji.

Szkoła w Dąbrówce ma dwa skrzydła
Otwarcie „drugiego skrzydła” Szkoły im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce nastąpiło 24 lutego
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Gmina Dopiewo 
i Dąbrówka to jedno 
z najlepszych miejsc 
do zamieszkania 
w okolicy Poznania
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Na sesji 23 lutego Rada Gminy 
Komorniki podjęła decyzję, w jaki 
sposób dostosować kształt gminnej 
oświaty do nowego ustroju szkolnego. 
W uchwale, która jest na razie pro-
jektem zmian, radni wybrali wariant 
przekształcenia od 1 września 2017 r. 
jedynego w gminie Gimnazjum w Ko-
mornikach w szkołę podstawową.

Do nowo utworzonej podsta-
wówki zostaną przeniesione wska-
zane oddziały z istniejącej Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Komornikach przy ul. Staszica 25. 
Budynek nowej szkoły podstawo-
wej w Komornikach przy ul. Pocz-
towej 30 zostanie dostosowany do 
przyjęcia uczniów klas pierwszych 
z 1 września 2019 r. W roku szkol-
nym 2019/2020 zostanie zorganizo-
wany pierwszy nabór do klas I, zgod-
nie z ustalonym wcześniej obwodem 
szkoły, który powstanie po podziale 
obwodu Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Komornikach, 
przy uwzględnieniu lokalizacji i licz-
by pomieszczeń obu obecnie istnie-
jących szkół oraz struktury demo-
grafi cznej w Komornikach.

Podjęcie takiej decyzji poprzedzi-
ły liczne konsultacje z dyrektorkami 
komornickich szkół, z rodzicami 
uczniów oraz przedstawicielami 
Kuratorium Oświaty, którego po-
zytywna opinia warunkuje wdroże-

nie projektowanych zmian w życie. 
Utworzenie nowej szkoły podstawo-
wej umożliwi wykorzystanie zasobu 
kadrowego i materialnego likwido-
wanego gimnazjum na potrzeby za-
dań oświatowych tworzonej szkoły. 
To rozwiązanie pozwoli zapewnić 
uczniom szkoły podstawowej i klas 
dotychczasowego gimnazjum naj-
lepsze warunki nauki z wykwalifi ko-
waną oraz doświadczoną kadrą pe-
dagogiczną. Natomiast nauczyciele 
zatrudnieni w szkołach funkcjonu-
jących w ramach obecnej sieci szkół 
staną się nauczycielami szkół utwo-
rzonych w ramach nowego systemu, 
co zminimalizuje negatywne skutki 
kadrowe dla pracowników likwido-
wanego gimnazjum.

Rozwiązanie to jest najbardziej 
uzasadnione społecznie i ekono-
micznie. Obecnie w Komornikach 
zameldowanych jest 7976 miesz-
kańców. Do istniejącej Szkoły Pod-
stawowej im. J. Korczaka w Komor-
nikach, której obwód tworzą wsie: 
Komorniki, Głuchowo, Rosnowo 
i Szreniawa uczęszcza 929 dzie-
ci. Uwzględniając dwa dodatkowe 
roczniki klas VII i VIII, w jej obwo-
dzie znalazłoby za dwa lata 1300 
uczniów. Zorganizowanie drugiej 
szkoły podstawowej w Komorni-
kach pozwoli na sprawniejsze za-
rządzanie placówkami oraz zacho-

wanie komfortowych warunków 
nauki dla uczniów.

Co z innymi szkołami? Zgod-
nie z nowymi przepisami ustaw 
Prawo oświatowe oraz Przepisy 
wprowadzające Prawo Oświatowe, 
od 1 września 2017 r. wszystkie 
sześcioletnie szkoły podstawo-
we (w Komornikach, Plewiskach, 
Wirach i Chomęcicach) staną się 
ośmioletnimi placówkami. Natu-
ralnie, od 1 września 2017 r. będą 
istniały w nich klasy VII, a od 1 
września 2018 r. również odziały 
klas VIII. Dbając o to, aby zapewnić 
lepsze warunki nauki dla uczniów 
planowana jest rozbudowa Szko-
ły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich we Wirach oraz 
Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera 
w Chomęcicach.

Na podstawie tych samych prze-
pisów dotychczasowe gimnazja 
ulegają likwidacji z mocy ustawy. 
Gimnazjum im. Edwarda hr. Ra-
czyńskiego defi nitywnie przestanie 
istnieć w roku szkolnym 2019/2020, 
kiedy szkołę opuszczą ostatnie, III 
klasy gimnazjalistów.

Przypominamy: omawiana 
uchwała jest projektem wdrożenia 
reformy w gminie Komorniki. Osta-
teczna uchwała zostanie podjęta 
przez radnych po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii Kuratora Oświaty. Red 

Oświata po nowemu 
Rada Gminy Komorniki zadecydowała o sposobie wdrożenia 
reformy oświaty

Zapraszamy na cykliczne wykłady, 
które odbywają się w Liceum Ogól-
nokształcącym w Tarnowie Podgór-
nym przy ul. Poznańskiej 118. Naj-
bliższe z nich odbędą się:
•  15 marca – dr n. med. Alicja Bro-

zek: Cukrzyca
•  5 kwietnia – dr Katarzyna Szafer: 

Wielokulturowość Bambrów i ich 

wpływ na historię miasta Pozna-
nia. 

•  26 kwietnia – dr hab. n. med. Pa-
weł Bogdański: Otyłość, epidemia 
XXI w.
Organizatorem wykładów jest 

Uniwersytet III Wieku z Tarno-
wa Podgórnego. Wstęp wolny dla 
wszystkich. ARz

Szkoła Podstawowa w Chomęcicach 
(gm. Komorniki) zostanie rozbudo-
wana. Obecnie na działce przy ul. 
Poznańskiej 112 znajduje się zespół 
trzech budynków wolno stojących. 
Planuje się rozbudowę jednego z nich 
(zbudowany został w 2012 r. i jest 
w bardzo dobrym stanie technicznym) 
z przeznaczeniem do użytku szkolne-
go (sale lekcyjne z infrastrukturą to-
warzyszącą). Kontenerowy budynek 
szkolny przewidziano do likwidacji 
i rozbiórki w terminie późniejszym.

Szkoła po rozbudowie docelowo 
mieć będzie następujące pomiesz-
czenia: sale lekcyjne – sztuk 12 (na 
parterze 2 sale od strony północnej 
przedzielone między sobą składaną 
ścianką ruchomą celem uzyskania 
większego pomieszczenia na cele 
np. auli szkolnej). 

Na parterze wygospodarowano 
ponadto pomieszczenie na por-
tiernię, kotłownię z hydrofornią 
i rozdzielnię główną, pomieszczenie 
gospodarcze pod schodami oraz to-

alety dla uczniów. Na piętrze, oprócz 
funkcji podstawowej, zaprojektowa-
no pokój nauczycielski z zapleczem 
socjalno-sanitarnym i toaletami dla 
uczniów. Całość połączona ze sobą 
funkcjonalnie szeroką komunikacją 
z miejscem na szafki uczniowskie 
oraz dwoma klatkami schodowymi 
i windą. Sale lekcyjne przewidziano 
na maksimum 25 uczniów.

Zakończenie całości inwestycji 
planowane jest na koniec sierpnia 
2018 r. Red

Wykłady otwarte 

Rozbudują szkołę w Chomęcicach

NASZGLOSPOZNANSKI.PL DODAJ DO ULUBIONYCH
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19 lutego zakończyły się w Pozna-
niu trwające przez trzy dni Targi Re-
gionów i Produktów Turystycznych 
Tour Salon. Od ub. roku odbywają 
się one w lutym, a nie jak poprzed-
nie edycje w październiku. Zmiana 
terminu spowodowana była tym, że 
na początku roku są gotowe oferty 
i wydrukowane katalogi na kolejny 
sezon. Poza tym wiele osób, fi rm, 
instytucji planuje w tym właśnie 
czasie święta wielkanocne, wcza-
sy, wycieczki, wyjazdy motywacyj-
ne, czy tak zwane ,,zielone szkoły. 
Oprócz terminu zmieniła się rów-
nież formuła targów. Tour Salon 
dopasowuje się do potrzeb biznesu, 
a także indywidualnych odbiorców 
usług turystycznych. Wydarze-
nia targowe w branży turystycznej 
skierowane do profesjonalnych 
zwiedzających w ostatnim czasie 
ewoluowały w kierunku wykorzy-
stania małych stoisk modułowych, 
a wydarzenia dla indywidualnych 
odbiorców „poszły” w kierunku 
eventów, festynów, czy kiermaszów. 
Na Tour Salonie można było znaleźć 
oferty zorganizowanych wycieczek 

oraz inspiracje do samodzielnych 
wypraw oferowanych przez regiony 
w Polsce oraz 21 państw. 

Gmina Kórnik podobnie, jak 
w latach ubiegłych, prezentowała 
się wspólnie z gminami powiatu 
poznańskiego, miastem Pozna-
niem i członkami stowarzyszenia 

„Metropolia Poznań” na wspólnym 
stoisku pod szyldem „Metropolia 
Poznań”. Na wspólnym stoisku 
prezentowano m.in. liczne propo-
zycje ciekawego i niepowtarzal-
nego spędzenia czasu w Poznaniu 
i okolicy, szeroki wachlarz atrakcji 
kulturalnych, ofertę hoteli i restau-

racji oraz atrakcje turystyczne po-
znania i gmin aglomeracji poznań-
skiej. 

Targi Tour Salon są atrakcją dla 
miłośników dalekich wojaży, ale 
przede wszystkim dla tych, którzy 
chcą odkrywać Polskę. Wizyta na 
targach Tour Salon to okazja do 

zapoznania się z najlepszymi ofer-
tami wyjazdów, gotowymi katalo-
gami, czy też nowymi produktami 
turystycznymi tuż przed okresem 
długich weekendów, wycieczek 
szkolnych, na majówkę czy też 
upragnione wakacje. 

Na zwiedzających targi na Scenie 
Kultury, przez trzy dni odbywały się 
różnego rodzaju konkursy z atrak-
cyjnymi nagrodami – gadżetami, 
voucherami na noclegi, wizytami 
w aquaparku czy innych miejscach. 
Podczas Tour Salon można było 
spotkać się z podróżnikami, którzy 
uświetniali targi swoimi barwnymi 
opowieściami. Już po raz piąty tar-
gom towarzyszy Festiwal Podróż-
niczy „Śladami Marzeń”, który za 
każdym razem tworzy niepowta-
rzalną okazję do poznania najdal-
szych regionów świata.

Kórnik promował się turystycznie
Na Targach Tour Salon zaprezentowano m.in. liczne propozycje interesującego i niepowtarzalnego 
spędzenia czasu w okolicy 
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Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl
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W lutym spotkanie Wielkopolskiego 
Klubu Kapitału zostało zdomino-
wane przez motoryzacyjne tematy. 
Na zaproszenie Marcina Stępczaka 
– dyrektora regionalnego Porsche 
Inter Auto Polska Sp. z o.o. Oddział 
Poznań, członka WKK, obyło się ono 
w niedawno otwartym salonie Audi 
– Porsche Poznań Franowo, przy ul. 
Krzywoustego 70 w Poznaniu. 

W ciekawej prezentacji Daniel 
Trzaskowski, dyrektor sprzedaży 
fl otowej w Volkswagen Financial 
Services zaprezentował najnowsze 
informacje na temat rynku moto-
ryzacyjnego w segmencie premium 
w Polsce oraz opowiedział o nowych 
możliwościach w fi nansowaniu sa-
mochodów. Wspomniał też o tren-

dach, które na pewno będą stawały 
się coraz bardziej popularne, jak np. 
tzw. car sharing, w ramach którego 
jeden samochód ma wielu użytkow-
ników, którzy używają go w zależno-

ści od potrzeb, płacąc za ilość prze-
jechanych kilometrów, czy płacenie 
za mobilność – przemieszczanie 
się różnymi środkami komunikacji 
opłacane za pomocą jednej karty.

Po części ofi cjalnej gospodarz 
spotkania Marcin Stępczak oraz 
Henryk Judkowiak, prezes WKK za-
prosili na poczęstunek, a chętni mo-
gli oglądać najnowsze modele Audi 

prezentowane w salonie Porsche 
Poznań Franowo. Można też było 
testować najnowsze modele Audi, 
a chętnych oczywiście nie brakowa-
ło. Karina Plejer

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Samorządowa Szkoła Muzycz-
na I stopnia w Tarnowie Podgór-
nym ogłasza nowy nabór na rok 
2017/2018. Będzie to rok szcze-
gólnie istotny dla tej placówki – od 
września 2017 roku siedzibą szkoły 
będzie pałac w Jankowicach.

Samorządowa Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Tarnowie Podgórnym 
jest szkołą publiczną, nieodpłatną. 
Zajęcia odbywają się popołudnia-
mi. Indywidualne lekcje gry na in-
strumencie oraz zajęcia zbiorowe 
(rytmika, kształcenie słuchu, chór, 
zespoły) prowadzą doświadczeni 
nauczyciele, muzycy prowadzący 
czynną działalność artystyczną i pe-
dagogiczną m. in.  w poznańskich 
szkołach muzycznych I i II stopnia, 
w Akademii Muzycznej w Pozna-
niu oraz w Teatrze Wielkim. 

– Mimo młodego wieku mamy 
już pierwsze sukcesy  na konkur-
sach wykonawczych i licznych 
koncertach – zapewnia Marzena 
Łopińska, dyrektor szkoły, podkre-
ślając: – Nauka w szkole muzycznej 
to zdobywanie umiejętności gry na 
instrumencie, wiedzy ogólnomu-
zycznej, a także przygotowanie do 

dalszego kształcenia w szkole II 
stopnia.  Nade wszystko jednak jest 
to  miejsce spotkania wielu cieka-
wych ludzi i radość wspólnego roz-
wijania muzycznej pasji.  

Informacje na temat rekrutacji, 
wyboru instrumentów czy zajęć 
w szkole, można uzyskać podczas 
Drzwi Otwartych, które odbędą się 
25 marca, w sali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Tarnowie Podgór-
nym (ul. Szkolna 5). 

Podczas rekrutacji została wpro-

wadzona pewna nowość – badanie 
przydatności: dotychczas przepro-
wadzane jednego dnia, od tego roku 
zostało rozłożone na dwa etapy:
•  etap I odbędzie się 13 maja (sobo-

ta);
•  etap II odbędzie się 20 maja (sobo-

ta) – dotyczy kandydatów zakwali-
fi kowanych po I etapie. 
Dokładne godziny zostaną poda-

ne w późniejszym terminie na stro-
nie internetowej szkoły www.ssm-
tp.pl . Magdalena Moruś

Szkoła w pałacu
Trwa rekrutacja do szkoły muzycznej w Tarnowie Podgórnym
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Po rewitalizacji pałac w Jankowicach będzie siedzibą Samorządowej 
Szkoły Muzycznej i Centrum Aktywności Senioralnej. 

Państwo Władysława i Zdzisław 
Korczak ze Strykowa (gm. Stęszew) 
obchodzili jubileusz 60-lecia poży-
cia małżeńskiego. Z  tej okazji bur-
mistrz gminy Stęszew Włodzimierz 
Pinczak odwiedził szanownych ju-
bilatów, przekazując im list gratu-
lacyjny, upominek oraz wręczając 
bukiet kwiatów, życząc przy tym, 
aby kolejne wspólnie spędzone lata 
upłynęły w zdrowiu i radości. 

Państwo Korczak mają troje 
dzieci oraz doczekali się ośmioro 
wnucząt. Zanim osiedlili się na zie-
mi strykowskiej mieszkali w wielu 
miejscach, bo jak podkreślają nowe 
środowiska kształtują i uczą przy-

stosowania. Po przeprowadzce do 
Strykowa kupili piekarnię, która 
w charakterze rodzinnego biznesu, 
działa do dzisiaj. 

Spotkanie z  jubilatami było pre-
tekstem do wspólnych rozmów oraz 
wspomnień małżonków, opowieści 
o swoich dzieciach oraz wnukach. 
Pani Władysława i Pan Zdzisław 
zgodnie przyznali, że w tak dobrej 
formie utrzymuje ich uprawianie 
sportu, optymistyczne podejście do 
życia, wspieranie siebie nawzajem 
oraz zwiedzanie nowych miejsc. 
Obydwoje dodatkowo należą do 
Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów. Red

Diamentowe Gody

O przyszłości motoryzacji w Audi-Porsche
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Megawidowisko w wykonaniu naj-
lepszych akrobatów na świecie – 
Narodowy Cyrk Chiński pierwszy 
raz odwiedzi Polskę, w tym Poznań 
(7 marca, Sala Ziemi MTP, godz. 
19). To legendarna, oryginalna pro-
dukcja ze środkowego królestwa. 
Już przeszło od 25 lat najwspanialsi 
chińscy akrobaci przybliżają milio-
nom magiczną i wyjątkową kulturę 
Azji w zapierający dech w piersiach 
sposób!

Narodowy Cyrk Chiński w swo-
ich pokazach pokazuje fascynującą 
i jeszcze nie do końca znaną Euro-
pejczykom kulturę Chin, poprzez 
opowieści, których tłem są legen-
darne miejsca, miasta i postacie. 
I tym razem ekipa produkcyjna jest 
zdeterminowana, aby kontynuować 

przedstawienie w takiej właśnie for-
mie. Idąc w ślad wyprzedanych w ty-
siącach spektakli Shanghai Nights, 
Forbidden City i Chinatown, przy-
szedł czas na legendarne Środkowe 
Królestwo: Hong Kong!

Akcja toczy się w The Grand 
Hongkong Hotel – starym wikto-
riańskim hotelu pośrodku tętniące-
go życiem Hongkongu. To właśnie 
w tym miejscu ludzie ze wszystkich 
stron świata od bogacza po żebra-
ka, z różnych epok spotkają się, aby 
odkryć tajemniczą chińską kulturę 
oraz siebie samych, handlować lub 
po prostu znaleźć szczęście. Magia 
postępu spotyka się tu z azjatycką 
poezją a beztroski śmiech jest na-
stępstwem akrobatycznych sensa-
cji. Red 

Wystawa prac Karola Bąka „Me-
tamorfozy kobiecości” wiosenną 
feerią barw otwiera tegoroczny se-
zon artystyczny w V.A. Gallery Po-
land w Wysogotowie. Karol Bąk to 
światowej sławy malarz, grafi k i ilu-
strator, jeden z czołowych i bardzo 
cenionych artystów, który zachwyca 
środowisko artystyczne i autorytety 
świata sztuki oraz zdobył uznanie 
krytyków. 

„Metamorfozy kobiecości” ” to 
mistyczne obrazy kobiecej duszy 
nakreślone za pomocą kobiecego 
ciała. Ten kolorowy, sensualny i pe-
łen emocji zbiór piękna, autorstwa 

znanego i docenianego w świecie 
artysty, z pewnością podziała na wy-
obraźnię, rozbudzi zmysły i stanie 
się niezapomnianym spektaklem. 
Wystawie prac towarzyszyć będzie 
mini-koncert w wykonaniu utalen-
towanego duetu Gabrieli Tokłowicz 
i Wojciecha Doleżyckiego.

Wydarzenie to, otwiera kolejny 
rok spotkań ze znakomitą polską 
sztuką współczesną. Wystawa od-
bywa się w ramach salonu kultural-
nego „Mariaż sztuki z biznesem”.

Wernisaż 9 marca, godz. 18, Sala 
Multiroom, Metalmex, ul. Wierzbo-
wa 162 w Wysogotowie. Kuratorem 
wystawy jest Violetta Kowalczyk. 
Red

Narodowy Cyrk 
Chiński w Poznaniu

Metamorfozy kobiet 

Trwa XXVII edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland” 
pod patronatem „Naszego Głosu Po-
znańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą 
głosować na najlepszych usługodaw-
ców wykonujących usługi na terenie 
Polski i producentów z krajów Unii 
Europejskiej. Organizatorem kon-
kursu jest Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. W celu 

zgłoszenia najlepszej usługi lub pro-
duktu, należy wypełnić jeden z kupo-
nów, które będziemy zamieszczać na 
łamach „Naszego Głosu Poznańskie-
go” i wysyłać na adres: Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Garn-
carska 8, 61-817 Poznań. Kandyda-
tów można też zgłaszać za pomocą 
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi wiosną 2017 r. 
Wśród wysyłających kupony rozlo-
sowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 

Standard drogi tożsamy z przezna-
czeniem i jednocześnie docenienie 
znaczenia tego obszaru przynoszą-
cego gminie Rokietnica tylko z racji 
podatku, ok. 600.000 zł rocznie, to 
bezsprzeczne argumenty przema-
wiające za tą inwestycją. Jej koszt 
wyceniono w budżecie na 1,5 mln zł.

Tereny aktywizacji gospodarczej 
to dla struktury budżetu ważne źró-
dło dochodów i przesłanka dalszego 
rozwoju. Rzecz w tym, by tworzo-
ne i wyposażane były z głową. Na 
w większości mieszkaniowej mapie 
gminy Rokietnica tych miejsc, któ-
re w dokumentach planistycznych 
zaznaczono kolorem fi oletowym, 
nie ma wiele. Tych zaś, niekolidują-
cych wcale z terenami budownictwa 
mieszkaniowego, można wskazać 
zaledwie dwa: w Sobocie i właśnie 
w Mrowinie. Te ostatnie posiadają 
kilka istotnych atutów: położenie za 
wsią, bezpośredni zjazd na zmoder-
nizowaną, także pod kątem funk-
cjonowania istniejących tu fi rm, 
drogę wojewódzka 184, bliskość 

węzła Napachanie łączącego stre-
fę przemysłową poprzez trasę S11 
z autostradowymi ciągami komu-
nikacyjnymi o krajowym, ale także 
międzynarodowym znaczeniu.

Strefa przemysłowa w Mrowinie 
została usankcjonowana planistycz-
nie w 2006 r. Uchwalony wtedy, po 
dwóch latach procedury, plan miej-
scowy rozpoczął proces uaktywnia-
nia tych terenów przez kolejnych 
przedsiębiorców. To tu m.in. dzia-
łają dwie drukarnie, wytwórnia be-
tonu i zakład drogowy, zakład wóz-
ków widłowych, przedsiębiorstwo 
produkujące lekkie konstrukcje sta-
lowe, zajmujące się skupem zbóż, 
produkujące dodatki do żywności, 
prowadzące wynajem powierzchni 
biurowych. Warto dodać, że wiele 
z nich powstając skorzystało z unij-
nego dofi nasowania, w tym jeszcze 
ze środków przedakcesyjnych (SA-
PARD).

Gruntowa do tej pory ul. Towa-
rowa nie odpowiada standardom 
niezbędnych dla ruchu ciężarowe-

go, który, przy takim profi lu terenu 
i podstawowej działalności fi rm, jest 
codzienną koniecznością. W roku 
2016, po konsultacjach z miesz-
kańcami, powstał projekt tej drogi. 
Umieszczone zaś na rok 2017 pie-
niądze w budżecie pozwoliły ogłosić 
przetarg. W ramach inwestycji na 
ul. Towarowej i związanej z nią inte-
gralnie ul. Przemysłowej, wybudo-
wana zostanie jezdnia o nawierzch-
ni bitumicznej i szerokości 6m, 
która w ul. Towarowej poszerzona 
zostanie o jednostronny pas posto-
jowy z betonowej kostki brukowej 
i szerokości 3m. Na końcu ul. Towa-
rowej powstanie plac do zawracania 
w kształcie ronda, natomiast na 
końcu ul. Przemysłowej – tymcza-
sowy prostokątny plac do zawraca-
nia o nawierzchni z płyt ażurowych. 
Droga zostanie odwodniona i wypo-
sażona w oświetlenie. 

Otwarcie ofert zaplanowano na 
17 marca, zaś termin zrealizowania 
zadania na 30 wrzesień 2017 roku. 
DP

Strefa w Mrowinie 
z nową drogą
Urząd Gminy w Rokietnicy 1 marca ogłosił przetarg na budowę 
ul. Towarowej w Mrowinie 
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że w dniu 6 lutego 2017 r.6 lutego 2017 r. wywiesił w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115 oraz na stronie internetowej Gminy, do publicznej 
wiadomości, wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 

Przedłuża się okres wywieszenia powyższego wykazu do dnia 27 marca 2017r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu można uzyskać w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami — pok. nr 6, tel.(061) 89-59-289.

REKLAMA

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.2016.2174 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:

• cz. dz. 1689, obręb Stęszew,
• dz. 850/2, obręb Stęszew,
• cz. dz. 191/2, obręb Witobel,
• dz. 1185/1, 1186, obręb Stęszew.
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.

Wójt gminy Duszniki 
informuje, iż zostały sporządzone i podane do publicznej wiadomości 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego (działki budowlane) rok 2017. 

Zgodnie z art.35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147) niniejszym podaję 
do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Duszniki, przy ulicy Sportowej 1, miejscowości 
położenia nieruchomości oraz BIP Gminy Duszniki– podano wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego, położonych na terenie miejscowości 
Sękowo, Grzebienisko, Kunowo i Sędzinko-Zalesie, stanowiących 
własność Gminy Duszniki. 

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Wykaz umieszczony został również na stronie 
internetowej www.duszniki.eu . Informacji udziela pracownik Urzędu 
Gminy Duszniki (telefon 61-2956530 pokój nr 4). 

Towarzystwo Urbanistów Polskich 
– oddział w Poznaniu pod patro-
natem marszałka województwa 
wielkopolskiego przyznało nagrody 
w konkursie „Najlepiej Zagospo-
darowana Przestrzeń Publiczna 
w Wielkopolsce”. W kategorii inwe-
stycji miejskich laureatem została 
„Promenada nad Jeziorem Kórnic-
kim – etap II”.

Jak czytamy w regulaminie „ce-
lem konkursu jest kształtowanie 
nowoczesnego i innowacyjnego 
wizerunku regionu poprzez propa-
gowanie najlepszych przedsięwzięć 
urbanistyczno-architektonicznych, 
a także promocja rozwiązań two-
rzących nową jakość przestrzeni 
w Wielkopolsce i cechujących się 
wysoką wartością:

•  społeczną (integrując społecz-

ności lokalne, poprawiając 
warunki bytowe i jakość życia 
mieszkańców),

•  kulturową (rewaloryzując 
i aktywizując obiekty zabytko-
we, przywracając kulturową 
tożsamość miejsc),

•  ekologiczną (chroniąc i promu-
jąc walory przyrodnicze oraz 
krajobrazowe przestrzeni),

•  organizacyjną (wykorzystując 
fundusze europejskie i samorzą-
dowe, a także środki prywatne 
dla realizacji publicznych celów 
lokalnych i regionalnych),

•  marketingową (przyczyniając 
się do podnoszenia konkuren-
cyjności jednostek osadniczych 
oraz do budowania pozytywne-
go wizerunku regionu)”.

Była to już czwarta edycja kon-

kursu. W poprzednich latach wy-
różniano między innymi ośrodek 
turystyczno-edukacyjny Dziewi-
cza Baza w Czerwonaku oraz park 
orientacji przestrzennej w Owiń-
skach.

Nagrodę 10 lutego odebrał wi-
ceburmistrz Przemysław Pacholski 
wraz z pracownikami Urzędu Mia-
sta i Gminy Kórnik Bronisławem 
Dominiakiem i Sławomirem Lep-
czyńskim, a wręczono ją podczas X 
Dnia Urbanisty i okolicznościowej 
konferencji zatytułowanej „Rewita-
lizacja – wyzwania i dylematy”. 

Promenada w Kórniku nagrodzona
Najlepiej Zagospodarowana Przestrzeń Publiczna w Wielkopolsce
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REKLAMA? ZADZWOŃ!  691-895-296

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

IX Wielkopolski Konkurs Ko-
szy Wielkanocnych odbędzie się 
w Niedzielę Palmową (9 kwietnia), 
w godz. 10–15 (Klub Sołecki Mro-
wino-Cerekwica, ul. Szamotulska 
7). Organizatorzy – Urząd Gminy 
w Rokietnicy i sołectwo Mrowi-
no-Cerekwica – zapraszają miesz-
kańców Wielkopolski do udziału 
w tegorocznym konkursie na naj-
piękniejszy koszyk do święconki. 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział 
w konkursie? Należy mieć przede 
wszystkim pomysł na przygotowa-
nie koszyka i chęci, aby się nim po-
chwalić. Zgłoszenia przyjmowane 
będą osobiście, drogą telefoniczną, 
bądź mailową do 3 kwietnia (ponie-
działki od 10 do 18, pozostałe dni 
tygodnia od 7.30 do 15.30) w Urzę-
dzie Gminy w Rokietnicy (Referat 
Organizacyjny i Promocji: tel.: 61 
89 60  614, mail: katarzyna.sokul-
ska@rokietnica.pl, kinga.owsian@
rokietnica.pl. 

W konkursie może wziąć udział 
każdy, a kategorie zostały podzielo-
ne w następujący sposób:
•  wystawcy indywidualni (osoby 

prywatne), w tym: dorośli i dzieci,
•  wystawcy zbiorowi, w tym: Koła 

Gospodyń Wiejskich, stowarzy-
szenia, zespoły i przedszkola.
Dla uczestników konkursu przy-

gotowano upominki i nagrody. 
Jak co roku konkursowi towarzy-

szyć będzie wystawa stołów wielka-

nocnych „Stół wielkanocny pięknie 
nakryty”, przygotowana przez sołec-
twa gminy Rokietnica. Stoły będzie 
można podziwiać w różnych lokaliza-
cjach przez całą Niedzielę Palmową.

Planowany jest też mały wiel-
kanocny kiermasz, na którym 
skosztować będzie można wielka-

nocnych smakołyków oraz zaopa-
trzyć się w niezbędne wielkanocne 
atrybuty. Zachęcamy do zarezer-
wowania sobie czasu i podążania 
rodzinnym szlakiem wielkanocnym. 
regulamin konkursu oraz formu-
larze zgłoszeniowe dostępne na 
www.rokietnica.pl. Red 

Konkurs Koszy Wielkanocnych 

III edycja Festiwalu Smaków Food 
Trucków odbędzie się 25 i 26 mar-
ca w Poznaniu obok Areny Poznań, 
w otoczeniu Parku Kasprowicza 
(sobota: 12–21, niedziela: 12–20). 
Wstęp bezpłatny. Dla naszych 
Czytelników mamy trzy bony na 

dowolne danie w wybranych food 
truckach. 

Na gości czekać będą smaki 
z różnych stron świata, od dobrze 
znanych burgerów, domowych za-
piekanek, poprzez kuchnię mek-
sykańską, węgierską, włoską aż po 
dania kuchni tybetańskiej czy też 
indyjskiej. 

Więcej szczegółów zdradzimy 
niebawem.

Poza różnorodną kuchnią na fe-
stiwalu pojawi się: strefa pokazów 
kulinarnych; strefa rekreacji (gry, 
zabawy, sport); strefa dla dzieci; 
strefa chilloutu z muzyką. Będą 
również konkursy kulinarne z na-
grodami! Red 

Smaki Food Trucków
 NASZ PATRONAT
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W trzeci weekend marca Teatr Mu-
zyczny w Poznaniu zaprasza na nie-
codzienne wydarzenie – zlot fanów 
musicalu „Jekyll&Hyde”. Odbędzie 
się ono z okazji jubileuszowego, 50 
spektaklu, który swoją premierę 
miał 10 października 2014 roku. 
Wszyscy fani spektaklu mogą liczyć 
na liczne atrakcje oraz możliwość 
podpatrzenia kulis powstawania 
spektaklu. 

Plan zlotu fanów przedstawia się 
następująco:

•  14.30–15.00 – spotkanie z re-
kwizytorką i zaprezentowanie 
efektów specjalnych wykorzy-
stanych w spektaklu,

•  15.00–15.30 – możliwość wy-
konania pamiątkowego zdjęcia 
na scenie w scenografi i ze spek-
taklu (Laboratorium Jekylla),

•  15.30–16.00 – pokaz charakte-
ryzacji Spidera – jednego z bo-
haterów przedstawienia,

•  16.00–16.30 – możliwość 
uczestnictwa w próbie dźwięku 
przed spektaklem,

•  17.00 – możliwość uczestnic-
twa w 50. spektaklu „Jekyl-
l&Hyde”.

Dodatkowo 17, 18 i 19 marca 
we foyer odbędzie się wystawa ko-
stiumów z musicalu. W tym dniu 

będzie również możliwość zakupu 
płyty CD ze spektaklu w specjal-
nej cenie 15 zł. Po spektaklach 17, 
18 i 19 marca będzie można zdo-
być autografy solistek i solistów. 
Na zlot fanów „Jekylla&Hyde’a” 
można się zapisywać pod adresem 
pr@teatr-muzyczny.poznan.pl. 
Ilość miejsc ograniczona. Wstęp na 
zlot będą miały osoby posiadające 
bilet na jeden ze spektakli „Jekyl-
l&Hyde” wystawianych w marcu 

(17.03 godz. 19.00, 18.03 godz. 
15.30 i 19.00 i 19.03 godz. 17.00) 
lub w kwietniu (21.04 godz. 19.00 
i 22.04 godz. 15.30 i 19.00). Bilety 
można kupować w kasie oraz onli-
ne na www.teatr-muzyczny.poznan.
pl i Bilety24.pl. Rezerwacje pod nr 
tel. 511 433 616.

Warto zarezerwować sobie czas 
również 1 kwietnia o godz. 12, kie-
dy na scenie Teatru Muzycznego 
w Poznaniu odbędzie się 31 odsłona 

Krakowskiego Salonu Poezji. Tym 
razem będzie można posłuchać 
fragmentów „Kwiatów polskich” 
Juliana Tuwima w interpretacji 
Anny Cieślak, aktorce towarzyszyć 
będzie muzyk. Publiczność mogła 
ją oglądać w takich fi lmach jak: 
„Śluby panieńskie” Filipa Bajona, 
„Generał Nil” Ryszarda Bugajskie-
go, „Piksele” Jacka Lusińskiego, 
„Ono” Małgorzaty Szumowskiej 
czy „Człowiek, który został papie-

żem” Giacomo Battiato. Na de-
skach teatralnych zadebiutowała 
16 stycznia 2004 r. Występowała 
między innymi w Teatrze im. Ju-
liusza Słowackiego w Krakowie. 
Obecnie związana z Teatrem Pol-
skim w Warszawie, gdzie można ją 
oglądać w takich przedstawieniach 
jak: „Wieczór Trzech Króli”, „Szko-
ła żon”, „Król Lear”, „Irydion” 
i „Burza”. Występuje także w Te-
atrze 6. Piętro w spektaklach „Za-
graj to jeszcze raz, Sam” i „Miłość 
w Saybrook” oraz w Teatrze Kwa-
drat w „Ciotce Karola 3.0” i „Oknie 
na parlament”. Bilety w cenie 7 
zł. Z kolei 20 maja, w ostatnim 
w tym sezonie Salonie Poezji we-
zmą udział Andrzej Seweryn i Maria 
Seweryn, którzy czytać będą poezję 
Wojciecha Bąka. Sprzedaż biletów 
rozpocznie się 18 marca. Red 

Zlot fanów „Jekyll&Hyde”
Musicalowe i poetyckie weekendy w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
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• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne za-
proszenia na jubileuszowy 
spektakl Jekyll&Hyde. Jak je 
zdobyć? Szukajcie na naszglo-
spoznanski.pl .

Zdobądź bilety

Janusz Kruciński

Anna Cieślak będzie gościem 
kolejnej odsłony Krakowskiego 
Salonu Poezji.

Repertuar z najnowszej, znakomi-
cie przyjętej przez krytyków płyty 
Krzysztofa Zalewskiego „Złoto,” 
można było usłyszeć i… zaśpiewać 
25 lutego w Centrum Kultury Prze-
źmierowo. To trzeci krążek w dorob-
ku artysty, a zdaniem wielu odbior-
ców – jego pierwszy w pełni dojrzały 
album. 13-letnia droga muzyczna, 
którą rozpoczął od debiutanckie-
go, mocno rockowego „Pistoletu” 
w 2004 r., to niezwykle barwny 
okres współpracy z cenionymi mu-
zykami, jak m.in.: Kasia Nosowska, 
Hey, Gaba Kulka, Monika Brodka, 
Muchy. Zebrane doświadczenia 
zaowocowały wydaniem w 2013 r. 
solowej płyty „Zelig”, a trzy lata 
później płyty „Złoto”.

Muzycznie? Wspaniale. Pewny, 
świetnie brzmiący wokal, to zdaje 
się najlepszy instrument Zalewskie-
go. Operuje nim raz bardziej lirycz-
nie, jak w utworze „Jak dobrze”, czy 
„Miłość, miłość”, to znów mocno, 
wręcz agresywnie, jak w piosence 
„Głowa”. Podczas całego, półto-
ragodzinnego koncertu artysta nie 
odpuszcza i precyzyjnie wyśpiewu-
je kolejne melodie, jednocześnie 
akompaniując sobie raz gitarą elek-
tryczną, innym razem akustyczną, 
to znów zasiada za perkusją. Fan-
tastycznie też zgrywa się ze swoim 
zespołem w składzie: … 

Scenicznie? Powalająco. Po-
mimo skromnej scenografii i „lo-
ok’u” zespołu Krzysztof Zalewski 
swoją charyzmą potrafi całkowicie 
zawładnąć sceną. I ten rewelacyj-

ny kontakt z publicznością! Od 
pierwszych taktów „Jak dobrze” 
zwraca się do słuchaczy, bo jak 
sam mówi w wywiadach: „Naj-
piękniejsze jest to uczucie, gdy na 
koncertach znika bariera między 

mną, a odbiorcami. Mówię to też 
jako wieloletni uczestnik czyichś 
koncertów.” Z każdym kolejnym 
numerem Zalewski czuje się na 
scenie coraz swobodniej, a punk-
tem kulminacyjnym świetnej rela-
cji z publicznością staje się wspól-
ne odśpiewanie „O panie, kłopoty 

mam… Nie zna nikt kłopotów mo-
ich lecz pan”.

Politycznie? Tak. Mimo, że pod-
kreśla „ja jestem muzykiem, a nie 
politykiem”. Poruszająca „Polsko” 
czy „Uchodźca” to komentarz arty-
sty do bieżących wydarzeń i oznaka 
wrażliwości na losy kraju, ponie-
waż, jak wykrzykuje ze sceny: „ko-
cha swój kraj”. W obliczu tej dekla-
racji dość infantylna wydaje się idea 
powołania „Republiki Złotej Medu-
zy” – krainy pełnej miłości i muzyki, 
jako antidotum na to, co dzieje się 
na scenie politycznej. Dobrze, że 
artysta zdaje sobie z tego sprawę 
i mówi: „Mam prawo być naiwny. 
Chcę zamordować ludzi miłością na 
koncercie.” 

A więc wciąż naiwny chłopiec? 
Tak. Złoty chłopiec. Dorota Kłos

Złoty chłopiec w Przeźmierowie

Wokal to zdaje się 
najlepszy instru-
ment Zalewskiego

Zespół Lombart wystąpi w Do-
piewie. Mamy dla Was podwójne 

zaproszenie. Szukajcie na www.na-
szglospoznanski.pl .

Lombard w Dopiewie
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Enej to zespół rockowo-folkowy, 
założony w 2002 roku w Olsztynie, 
przez braci Piotra i Pawła Sołodu-
cha oraz ich przyjaciela Łukasza 
Kojrysa (obecnego managera ze-
społu). Nazwa zpochodzi od imie-
nia głównego bohatera „Eneidy” 
Iwana Kotlarewskiego – Eneja, 
wesołego kozaka podróżującego po 
świecie. Grupa to mieszanka różno-
rodna kulturowo, co ma swe źródło 
w pochodzeniu członków zespołu – 
rodzina braci Sołoducha ma korze-
nie ukraińskie, Mirosław Ortyński 
urodził się we Lwowie, a pozostali 
jego członkowie to Polacy.

Na dyskografi ę Eneja składają się 
cztery krążki studyjne i jeden kon-
certowy. Debiutancka płyta „Ulice” 
ukazała się w roku 2008. W 2010 r. 
wydana została płyta „Folkorabel” 
(Złota Płyta). Rok 2011 to koncer-
towe DVD z zapisem występu na 
Przystanku Woodstock. Natomiast 
w 2012 r. ukazała się płyta „Folkho-
rod” (Podwójna Platynowa Płyta). 
Najnowszym “dzieckiem” zespołu 
jest „Paparanoja”, która ujrzała 
światło dzienne w lutym 2015 roku.

Za przełomowy moment w histo-
rii zespołu uznać należy rok 2011 
i wygraną w programie Must Be 
The Music – Tylko Muzyka w tele-
wizji Polsat. Zwycięstwo otworzyło 
grupie drogę do szerszego grona 
słuchaczy. Stacje radiowe, już dzień 
po wielkim fi nale programu, zaczął 
podbijać utwór „Radio Hello”, stając 
się hitem lata 2011. Od tego czasu 
Enej regularnie pojawia się na naj-
większych i najbardziej prestiżowych 
festiwalach w Polsce, takich jak He-

ineken Open’er Festival, Przystanek 
Woodstock (2011 – nagroda Złotego 
Bączka za najlepszy koncert festi-
walu w roku poprzednim), Jarocin 
Festiwal, KFPP w Opolu (nagroda 
SuperPremiery 2012 oraz Super-
Jedynka w kategorii SuperPrzebój 
2013), TOPtrendy Festiwal (tytuł 
Największego Przeboju Roku), So-
pot Top of the Top Festival.

Enej ma na swym koncie siedem 
singli bijących rekordy popularno-
ści w sieci i królujących na listach 
przebojów wszystkich największych 
rozgłośni radiowych w Polsce. Są to 
„Radio Hello”, „Skrzydlate ręce”, 

„Tak smakuje życie”, „Lili”, „Sy-
metryczno-Liryczna”, „Zbudujemy 
dom” i „Nie chcę spać”.

Koncert zespołu w Rokietnicy 
odbędzie się 11 marca o godz. 19 
w hali ROS. Bilety można nabywać 
w ROS, Gminnej Bibliotece i na 
www.biletyna.pl. Red

Enej w Rokietnicy
Koncert popularnego zespołu odbędzie się 11 marca 
w Rokietnickim Ośrodku Sportu 

• Dla naszych Czytelników 
mamy cztery pojedyncze bile-
ty. Jak je zdobyć? Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl. 

Zdobądź bilety

W Muzeum Regionalnym w Stę-
szewie 24 lutego odbyło się otwar-
cie wystawy pt.: „Stęszewska 
służba zdrowia”, na której zna-
lazły się między innymi biografie 
dawnych lekarzy i pielęgniarek, 
nieużywany już w dzisiaj sprzęt 
medyczny oraz stare wyposażenie 
gabinetów lekarskich. Wystawa, 
która liczy wiele wyjątkowych 
i zabytkowych eksponatów, zo-
stała przygotowana we współpra-

cy z muzeum przy Akademii Me-
dycznej w Poznaniu.

Wernisaż otworzyła dyrektor 
Muzeum Regionalnego Katarzyna 
Jóźwiak, która przedstawiła zebra-
nym gościom historię zdjęć i zabyt-
kowych eksponatów. Zaproszeni 
dawni pracownicy służby zdrowia 
miło wspominali tamten czas, opo-
wiadając wiele zabawnych historii.

Wernisaż można oglądać do koń-
ca sierpnia. Red

Choć Maciej Fortuna Trio jest for-
macją, która działa od lat i dała już 
kilkadziesiąt koncertów na całym 
świecie, nigdy jeszcze nie wystąpi-
ła w rodzinnym Poznaniu. Stolicę 
Wielkopolski wyprzedziło Tarnowo 
Podgórne – już 18 marca usłyszy-
my zespół na Jazzowej Scenie Seza-
mu. Mamy podwójne zaproszenie

Koncepcja brzmienia Maciej For-
tuna Trio wyrasta z nurtu europej-
skiej muzyki improwizowanej, wy-
różniając się przy tym włączeniem 
elementów elektroniki. Najnowszy, 
wydany w ubiegłym roku album 
„Jazz” to współczesne spojrzenie 

na gatunek. Na płycie odnajdziemy 
wyraziste rytmy, funkowe groovy 
i sporo nawiązań do elektroniki, 
a wszystko to zaprzęgnięte w służ-
bie starego, dobrego jazzu. 

Na ten niezwykły koncert zapra-
szamy do Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym 18 marca o godz. 
18. Bilety w cenie 20 zł. JK

Stęszewska służba 
zdrowia

Jazzowa Scena 
Sezamu
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Popularny dziennikarz, prezen-
ter, satyryk stworzył monolog, 
który bawi do łez. „One Mąż 
Show”. Powstał on pod opieką 
artystyczną Krystyny Jandy i Ma-
rii Seweryn, a zobaczyć go będzie 
można w Przeźmierowie 1 kwiet-
nia. Mamy dla Was podwójne za-
proszenie.

W  swoim monologu „One mąż 
show”, na przykładzie własnego 
małżeństwa, opowiada o  kłopotach 
i  radościach współczesnego związ-
ku, relacjach kobieta-mężczyzna 
i  mąż-żona. To opowieść o  bez-
kompromisowym uczuciu złożona 
z  przykładów i  prawdziwych, za-
bawnych sytuacji.

Spektakl to „ciepła, ironiczna 
i  autoironiczna, złośliwa i  bardzo 
prawdziwa o  powieść męża – za-
leżnego od humorów żony i  jej 
sposobu myślenia, zakochanego, 
mierzącego się ze współczesnymi 
stereotypami i  popularnymi uprze-
dzeniami, zarówno swojej żony, jak 
i jej koleżanek”. Wieczór ilustrować 
będą zdjęcia z  historii małżeństwa 
Majewskich, a  widzowie staną się 
partnerami i  świadkami zwierzeń 

niepoprawnie zakochanego czło-
wieka.

Na spektakl Szymona Majewskie-
go „One mąż show” zapraszamy do 
Centrum Kultury Przeźmierowo 
w sobotę, 1 kwietnia o godz. 18. Bi-
lety w  cenie 49 zł można kupować 
w  miejscu imprezy (od wtorku do 
piątku w  godz. 16–20), w  siedzibie 
GOK „SEZAM” (od poniedziałku 
do piątku w godz. 9–15) i w Domu 
Kultury w  Tarnowie Podgórnym 
(od poniedziałku do piątku w godz. 
15–20). Sprzedaż internetową pro-
wadzi serwis Bilety24.pl.

One Mąż Show w Przeźmierowie
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 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

• Dla naszych Czytelników 
mamy jedno podwójne zapro-
szenie. Szukajcie na naszglo-
spoznanski.pl 

Zdobądź bilet

• Dla naszych Czytelników 
mamy jedno podwójne zapro-
szenie na ten koncert. Szukaj-
cie na naszglospoznanski.pl 

Zdobądź bilety
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Good Taste Production zaprasza na 
kolejny koncert Kuby Badacha z oka-
zji Dnia Kobiet w Poznaniu! Już 8 
marca w Sali Ziemi MTP artysta wy-
kona utwory legendy polskiej sceny 
muzycznej – Andrzeja Zauchy, w no-
wych autorskich aranżacjach Jacka 
Piskorza i Kuby Badacha.

– To moje podziękowanie dla Za-

uchy. Nie wiem, być może machnął-
by ręką zniesmaczony, słysząc słowo 
„hołd”... Ale to zaszczyt śpiewać jego 
utwory... – mówi Kuba Badach.

Koncert odbędzie się 8 marca 
o godz. 19 w Sali Ziemi MTP. Bile-
ty w cenach: 59 zł (Strefa D), 79 zł 
(strefa C), 99 zł (strefa B), 119 zł 
(strefa A). Red

Grupa Teatralna Baj z gminy Do-
piewo obchodziła 24 lutego jubile-
usz 10-lecia istnienia. Z tej okazji 
w ośrodku kultury w Dopiewcu 
odbył się benefi s. Uroczyście pod-
sumowano dorobek grupy. Obecni 
i dawni członkowie grupy otrzymali 
pamiątkowe statuetki. Były życze-
nia, tort i występ na cześć jubilatów 
zaprzyjaźnionej grupy „Wyczuleni”. 

Grupa „BAJ” powstała w lutym 
2007 r. przy Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Dopiewie. Grupa seniorów 
z aktorskim zacięciem, działających 
w Klubie Seniora „Promyk”, posta-
nowiła dać wyraz swoim talentom ak-

torskim i kabaretowym, a przy okazji 
bawić występami publiczność – mówi 
Elżbieta Nowicka, dyrektor Biblioteki 
i Centrum Kultury w Dopiewie

Pierwszym opiekunem grupy był 
pisarz Tomasz Kruczek. Po nim 
grupę przejęła Mariola Ryll-Kry-
stianowska, aktorka Teatru Anima-
cji w Poznaniu. Obecnie prowadzi ją 
aktor Piotr Witoń.

– Aktorzy Baju są autentyczni, ba-
wią się teatrem. Lata praktykowania 
na scenie rozwinęły ich warsztat. Każ-
de kolejne przedstawienie pokazuje, 
że publiczność ich lubi i żywo reaguje 
podczas występów. Praca z aktorami 

Baju daje mi mnóstwo satysfakcji, 
zwłaszcza podczas premiery, kiedy 
efekty pracy na próbach widać gołym 
okiem – mówi Piotr Witoń.

Grupa ma w repertuarze wiele 
„pełnowymiarowych” przedsta-
wień dla dorosłych i dla dzieci, 
a także mnóstwo scenek teatralnych 
i kabaretowych. Często uświetnia 
występami lokalne i regionalne 
wydarzenia. Ma na koncie udział 
w konkursach i przeglądach teatrów 
amatorskich, podczas których zbie-
ra brawa i laury. Grupie Teatralnej 
„Baj” życzymy kolejnych teatralnie 
udanych dekad. AM 

Kuba Badach 
w Sali Ziemi

Dekada Bajania 
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Kiedy po raz pierwszy zetknęła 
się pani z tekstem Olgi Tokarczuk 
„Prowadź swój pług przez kości 
umarłych”? Czy od razu pojawił 
się pomysł na fi lm?

— Od dawna śledzę twórczość Olgi 
i jej książki są mi bardzo bliskie. 
Wydawało mi się, że jej opowia-
dania są szalenie fi lmowe, ale 
powieści mają strukturę, która nie 
poddaje się adaptacji. Kiedy prze-
czytałam „Prowadź swój pług przez 
kości umarłych”, od razu pomyśla-
łam, że właśnie ta powieść mogłaby 
się stać fi lmem, a jej bohaterka 
jest mi bardzo bliska. Ale byłam 
wtedy w trakcie jakichś produkcji 
i dopiero parę lat później zgłosiła 
się do mnie moja dawna znajoma 
Dorota Paciarelli z Berlina, która – 
po rozmowach z Olgą – namówiła 
mnie do podjęcia tego tematu. 
Myślałam, że napiszemy scenariusz 
w kilka tygodni, może miesięcy, 
tymczasem zajęło nam to dwa lata. 
Powieść broniła się najwyraźniej 
przed naszą fi lmową brutalnością, 
trzeba ją było przetłumaczyć na 
zupełnie inny język… 

Scenariusz powstał we współpra-
cy z autorką książki. Czy było to 
ułatwienie, czy też wyzwanie?

— Bardzo nam się dobrze, harmo-
nijnie pracowało. Olga jest bardzo 
otwarta i pokornie przyjmowała 
moje uwagi i pomysły. Myślę, że 
obie na tej współpracy skorzysta-
łyśmy – nie tylko w perspektywie 
tego fi lmu.

Dokonała pani nieoczywistych 
wyborów obsadowych. Czy 
znalezienie odtwórczyni głównej 
bohaterki było trudne? Nie ma 

w polskim kinie zbyt wielu podob-
nych ról.

— Casting trwał długo i był dla mnie 
ważnym etapem szukania języka 
tego fi lmu, innego od mych dotych-
czasowych. Szukałam równowagi 
między realizmem psychologicz-
nym a stylizacją – powieść i fi lm 
nieustannie mieszają konwencje 
i trzeba było znaleźć aktorów, 
którzy to czują. No, ale oczywiście 
kluczowa była Duszejko. Agniesz-
kę Mandat (którą znam jeszcze 
z czasów „Aktorów prowincjonal-
nych”, gdzie zagrała dużą rolę i cały 
wątek wyleciał…) próbowałam dość 
wcześnie. Była zdecydowanie najlep-
sza, ale wydała mi się zbyt młoda; 
zależało mi, żeby ta kobieta przeszła 
już „smugę cienia”. 
Dłuższy czas przygotowywaliśmy się 
z inną aktorką, która zrezygnowała 
w ostatniej chwili i wtedy wróciłam 
do Agnieszki. Na szczęście była 
wolna, dwa lata, które upłynęły od 
zdjęć próbnych, przydały jej trochę 
zmarszczek i od razu, z rozbiegu, 

wskoczyła w tę rolę. Dziś nie mogła-
bym sobie wyobrazić innej Du-
szejko. Wszyscy aktorzy w naszym 
fi lmie dawali z siebie bardzo dużo, 
zdjęcia trwały prawie rok z przerwa-
mi, więc trzeba było trzymać styl.

Po raz kolejny spotkała się pani 
na planie z Jolantą Dylewską, któ-
ra jest autorką zdjęć do „W ciem-
ności”. Ten fi lm jest jednak 
zupełnie inny. Jakie tym razem 
stanęły przed wami wyzwania?

— Jola jest wyjątkową osobą 
i nasze temperamenty się szale-
nie różnią: ona jest koronczarką, 
skupia się na detalu, ja chcę jak 
najszybciej pędzić do przodu, co 
czasem sprawia, że między nami 
iskrzy. Myślę jednak, że się głęboko 
szanujemy i lubimy. Każda z nas 
daje tej drugiej coś wyjątkowego. 
Tutaj największym wyzwaniem była 
natura i pogoda, tego nie da się 
kontrolować, trzeba szybko reago-
wać. Ten fi lm był jeszcze bardziej 
zbiorowo realizowany niż poprzed-

ni. Ogromny wkład reżyserski ma 
Kasia Adamik, a autorem dużej czę-
ści zdjęć jest Rafał Paradowski, ale 
również Tomasz Naumiuk i Słowak 
Tomas Juricek. Potem Jola długo 
pracowała nad wersją ostateczną. 
Myślę, że wszystko to się jakoś 
połączyło. W „Pokocie” nie było tak 
wyraźnego konceptu wizualnego 
jak w fi lmie „W ciemności”. Wbrew 
pozorom to trudniejsze…

Akcja fi lmu obejmuje kilka pór 
roku. Czy na etapie montażu 
zachowanie spójności i podobnej 
dynamiki obrazu było trudne?

— Wszystko w tym fi lmie trwało 
długo i do kolejnych wersji docho-
dziliśmy metodą prób i błędów. Po-
kazywałam też różne wersje mon-
tażowe producentom i kolegom 
reżyserom. To mi bardzo pomogło. 
Potem równie długo mocowaliśmy 
się z konceptem muzyki.

„Pokot” porusza wiele zagad-
nień, które stały się dziś niezwy-

kle aktualne. Kwestia odpowied-
niego traktowania przyrody 
i zwierząt jest dla pani ważna?

— Coraz ważniejsza. Ten fi lm 
dodatkowo otworzył we mnie nową 
wrażliwość na te sprawy…

Często mówi pani, że ten fi lm jest 
bardzo kobiecy. Proszę rozwinąć 
tę myśl.

— Nie chodzi tylko o to, że główna 
bohaterka jest silną, wyrazistą 
kobietą. Ani że w kobietach widzę 
swoją widownię. Bo mam nadzieję, 
że nie tylko. Motywem i sposo-
bem widzenia świata Duszejko 
jest empatia: wobec słabszych, 
skrzywdzonych, poniżonych, 
połamanych. Ona sama zna dobrze 
te uczucia, bo jako kobieta, i to ko-
bieta w pewnym wieku, codziennie 
takiego poniżania doznaje. Ale nie 
skupia się na własnych krzyw-
dach – działa dla innych; obdarza 
ich swoim współodczuwaniem, 
otwierając ich i wzmacniając. To 
bardzo kobiece podejście. Męż-
czyźni, którzy opowiadają – często 
bardzo pięknie – o kobietach, 
zwykle przedstawiają je jako ofi ary. 
Myśmy chciały pokazać zupełnie 
inną bohaterkę. 

„Pokot” trudno jednoznacznie 
określić gatunkowo. Jak pani 
sama defi niuje ten fi lm?

Rzeczywiście, fi lm – podobnie jak 
przedtem powieść – wymyka się 
gatunkowej klasyfi kacji. Ja trochę 
dla żartu, a trochę poważnie powie-
działam, że to jest anarchistyczny, 
feministyczny, ekologiczny kryminał 
z elementami czarnej komedii…
Źródło: materiały prasowe Next Film

Ekologiczny kryminał
„Pokot” porusza wiele zagadnień, które stały się dziś niezwykle aktualne – mówi reżyser Agnieszka Holland
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Podczas XXVII Sesji Rady Gminy 
Dopiewo, która odbyła się 27 lu-
tego, 15 młodych i zdolnych spor-
towców nagrodzonych zostało sty-
pendiami. Wręczyli je wójt Adrian 
Napierała oraz przewodniczący 
Rady Gminy Leszek Nowaczyk. Za-
wodnicy będą otrzymywać przez 10 
miesięcy stypendia w kwocie od 150 
do 250 zł. 

Każdy z nich w roku 2016 mu-
siał być co najmniej członkiem ka-
dry województwa wielkopolskiego, 
medalistą najważniejszych imprez 
w kraju, Europie lub na mistrzo-
stwach świata w swojej dyscyplinie. 
Jednym z warunków było stałe za-
meldowanie na terenie gminy Do-
piewo.

Stypendia otrzymali: 
•  Dawid Brociek ze Skórzewa – Fun-

dacja PBG Basket (koszykówka),
•  Jan Gąsiorowski z Dąbrówki – OŚ 

AZS (taekwondo olimpijskie),

•  Julia Głowacka z Dąbrówki – UKS 
Pantery Dopiewo (piłka ręczna),

•  Wiktoria Grabowska  z  Dąbrowy – 
OŚ AZS (pływanie synchroniczne) 

•  Aleksandra Habiera  Skórzewa 

– KS AZS AWF Poznań (pływa-
nie synchroniczne)

•  Mateusz Krawczyński  ze Skórze-
wa – OŚ AZS (taekwondo  olim-
pijskie)

•  Anna Majek z Dąbrówki – KS Po-
snania (wioślarstwo),

•  Zofi a Marek z Dąbrowy – OŚ AZS 
(koszykówka),

•  Albert Millert  ze Skórzewa – OŚ 
AZS (taekwondo olimpijskie),

•  Olga Napierała z Dopiewa – UKS 
Pantery Dopiewo (piłka ręczna),

•  Mateusz Nitschke  ze Skórzewa – 
KS Posnania (rugby 7-osobowe),

•  Bogna Nowak  ze Skórzewa – OŚ 
AZS (taekwondo olimpijskie),

•  Patrycja Pawlak z Dopiewa – UKS 
Pantery Dopiewo (piłka ręczna),

•  Filip Piątkowski  ze Skórzewa – 
MKS Pyra (koszykówka),

•  Piotr Zarański  ze Skórzewa – OŚ 
AZS (taekwondo olimpijskie).

Marcin Napierała

Stypendia sportowe przyznane 
Czwarty rok z rzędu gmina Dopiewo ufundowała stypendia sportowe dla młodych sportowców 
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Stypendia wręczyli wójt Adrian napierała oraz przewodniczący rady Leszek Nowaczyk.

REKLAMA

Kolejne sukcesy odnieśli zawodnicy 
sekcji tenisowej AZS Poznań. Wik-
toria Rutkowska zwyciężyła w grze 
podwójnej w międzynarodowym 
turnieju juniorek w Szczecinie ITF4 
Magnolia Cup. Poznanianka grała 
w parze ze swoją stałą partnerką 
Weroniką Falkowską. Polskie za-
wodniczki w półfi nale pokonały 
rosyjską parę Nina Olyanovskaya/
Valeriya Olyanovskaya 7:6, 6:2, 
natomiast w fi nale pokonały polską 
parę Martyna Kubka/Aleksandra 
Wierzbowska 7:6, 6:3.

Jan Wajdemajer zajął z kolei III 
miejsce w turnieju do lat 16 Toyota 
Cup w litewskim Szawle.

Najlepsza sekcja tenisowa w Polsce 
ogłasza nabór dzieci do szkółki teniso-
wej w wieku 5-12 lat. To niepowtarzal-
na okazja do tego aby rozpocząć karie-
rę drogą Radwańskiej lub Janowicza. 
Zapraszamy wszystkie dzieci wraz 
z rodzicami do zapisania się do naszej 
sekcji. Zajęcia odbywają się na kortach 
AZS w Poznaniu, przy ulicy Noskow-
skiego 25. Prowadzą je licencjonowani 
trenerzy Polskiego Związku Tenisowe-
go. Zapisy i informacje pod numerami 
telefonu: 61 851 85 95. Red

Zwycięski debel juniorek

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M
 A

Z
S

Wiktoria Rutkowska (z prawej) i Weronika Falkowska. 

1 maja po raz czwarty odbędzie się 
Bieg Unijny. Uczestnicy będą mieli 
do pokonania 10-kilometrową tra-
sę wiodącą ulicami Przeźmierowa. 
Udział w biegu pozwala w sportowy 
sposób uczcić 13 rocznicę przystą-
pienia Polski do Unii Europejskiej. 

Poza klasyfi kacją generalną 
kobiet i mężczyzn, indywidualną 
i w poszczególnych grupach wie-
kowych pojawi się klasyfi kacja so-
łectw, której wyniki będą wliczane 
do Rankingu Sołectw Gminy Tarno-
wo Podgórne.

Zgłoszenia można dokonać drogą 
elektroniczną za pośrednictwem stro-
ny www.czasnachip.pl od 27 lutego 
do wyczerpania limitu miejsc. Red

Przez trzy miesiące, od końca listo-
pada 2016 r. do końca lutego 2017 r., 
w hali GOSiR w Komornikach trwa-
ły rozgrywki Halowej Ligi Dzieci. 
W ramach „GOSiR Komorniki Cup” 
drużyny czterech roczników toczyły 
piłkarskie boje w dwóch turniejach.

Wśród najmłodszych (rocznik 
2008 i młodsi) najlepsza była Warta 
I Poznań. W kolejnej grupie (rocz-
nik 2007 i młodsi) również trium-
fowała ekipa Warty I. W trzecim 
roczniku (2006 i młodsi) zwyciężyła 
Sparta Oborniki, a w ostatniej gru-
pie (2005 i młodsi), najlepsi okazali 
się piłkarze Gromu Plewiska. 

W każdym roczniku rywalizowało 
po siedem drużyn, a w pojedynkach 

uczestniczyło prawie 350 dziewcząt 
i chłopców. Wszyscy młodzi futboli-
ści otrzymali złote medale, drużyny 
puchary, a wyróżniający się gracze 
upominki.

– Cieszę się, że uczestnicy Halo-
wej Ligi Dzieci, mogli „na sportowo 
pobawić się” w naszej hali. Jestem 
przekonany, że podczas tych zimo-
wych dni, młodzi piłkarze oraz ich 
trenerzy fajnie spędzili czas i mogli 
się przekonać, że sportowa rywaliza-
cja daje dużo satysfakcji i radości. Dla 
wszystkich grających to był owocny 
czas przygotowań do wiosennych po-
jedynków już na zielonych murawach 
– powiedział Marcin Kaczmarek, dy-
rektor GOSiR Komorniki. Red

Bieg Unijny Komorniki Cup
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I Bal Sportowca w Tarnowie Pod-
górnym, zorganizowany przez GKS 
Tarnovia, odbył się 25 lutego w Hote-
lu 500. Estradową gwiazdą wieczo-
ru był Jerzy Kryszak – znany aktor 
i artysta kabaretowy, a sportowymi 
Artur Partyka – dwukrotny medali-
sta IO (brąz w Barcelonie w 1992 r. 
i srebro w Atlancie w 1996  r.), Ro-
bert Maćkowiak (mistrz i brązowy 
medalista mistrzostw świata w szta-
fecie 4 x 400), Aneta Konieczna – 
trzykrotna medalistka IO (srebro 
w Pekinie oraz dwa brązowe medale 
w Atenach i Sydney). 

Bal uświetnili także Marcin Do-
rna – trener piłkarskiej reprezenta-
cji olimpijskiej oraz byli lechici Mar-
cin Kikut i Zbigniew Zakrzewski. 
Wśród gości byli także Ewa Bąk, 
dyrektor Wydziału Sportu Urzędu 
Miasta Poznania, prof. Jerzy Smo-
rawiński oraz wójt Tarnowa Pod-
górnego Tadeusz Czajka. 

Jednym z głównych celów balu 
było zbieranie funduszy na pomoc 
w rehabilitacji Wojtka Szewczyka – 
zawodnika sekcji piłki nożnej GKS 
Tarnovia, który w 2015 r. uległ bar-
dzo poważnemu wypadkowi i prze-
chodzi kosztowną rehabilitację. Red

I Bal Sportu GKS Tarnovia 
W Tarnowie Podgórnym gościły gwiazdy sportu i estrady
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 NASZ PATRONAT

Na os. Sobieskiego w Poznaniu 
7  kwietnia będzie można zobaczyć 
setki dzieci i młodzieży biegnących 
w charakterystycznych żółtych 
koszulkach. To już 7. edycja tego 
niepowtarzalnego biegu z pięknym 
przesłaniem – „Ruch rzeźbi umysł, 
serce i ciało”. Patronat objął „Nasz 
Głos Poznański”.

Do rywalizacji stanie ok. 1300 
biegaczy. Wezmą oni udział w Po-
znańskim Biegu im. o. Józefa Jońca 
SP. Organizatorzy imprezy: Zespół 
Szkół Zakonu Pijarów oraz Po-
znański Oddział Stowarzyszenia 
Parafi ada im. o. Józefa Jońca chcą 
w ten sposób uczcić pamięć pijara, 
założyciela Stowarzyszenia Para-
fi ada. Od 1989 r. organizował on 
„Międzynarodowe Parafi ady Dzieci 
i Młodzieży”, w których corocznie 
bierze udział ok. 2 tysiące młodych 
ludzi. Z jego inicjatywy powstał 
także projekt: „Katyń… ocalić od 
zapomnienia”, mający na celu upa-
miętnienie polskich ofi cerów za-
mordowanych w Katyniu. 

Więcej informacji i szczegóły doty-
czące rejestracji dostępne są na stro-
nie internetowej: bieg-jonca.pl . Red

Bieg 
o. Jońca po 
raz siódmy

 NASZ PATRONAT
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