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Czesław Śpiewa w PrzeźmierowieCzesław Śpiewa 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
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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!

Lech – Legia: Lech – Legia: 
mamy bilety!mamy bilety!

Mamy dla Was płyty „95 goli na 95-lecie Kolejorza” oraz bilety Mamy dla Was płyty „95 goli na 95-lecie Kolejorza” oraz bilety 
na mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa! Więcej nana mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa! Więcej na STR. 16STR. 16
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Optymalne rozwiązanie dla Naramowic

Kalendarium

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).

24 marca 
PIĄTEK
• W poznańskim kinie Helios 
o godz. 20 rozpocznie się „Ma-
raton Grozy”. Pokazane zostaną 
cztery najlepsze fi lmy grozy 
ostatnich miesięcy, a w tym dwie 
premiery! Pierwszą z nich bę-
dzie horror „Baba Jaga”. Dalej 
„Zło we mnie” i kolejna premie-
ra „Lokatorzy”. Na koniec wi-
zjonerski thriller psychologiczny 
w reżyserii nagrodzonego Osca-
rem Gore’a Verbinskiego, twór-
cy „The Ring” – „Lekarstwo na 
życie”. Mamy dla was podwójne 
zaproszenie. Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl.

25 marca
SOBOTA
• O godz. 17 w Centrum Kultury 
Przeźmierowo rozpocznie się 
koncert jubileuszowy Mażoretek 
z Tarnowa Podgórnego. Towa-
rzyszyć im będzie Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo 
Podgórne pod kierownictwem 
Pawła Joksa oraz prowadzony 
przez Agnieszkę Dolatę Dziecię-
cy Zespół Pieśni i Tańca Ludowe-
go „Modraki”. Wstęp wolny!

25/26 marca
SOBOTA/ NIEDZIELA
• III edycja Festiwalu Smaków 
Food Trucków odbędzie się 
w Poznaniu obok Areny Poznań, 
w otoczeniu Parku Kasprowicza 
(sobota: 12-21, niedziela: 12-
20). Wstęp bezpłatny.

1 kwietnia
SOBOTA
• Spektakl Szymona Majewskie-
go „One mąż show” w Centrum 
Kultury Przeźmierowo. Począ-
tek o godz. 18. Bilety w cenie 
49 zł. Mamy dla was podwójne 
zaproszenie. Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Tramwaj i dwa pasy drogi 
w każdym kierunku oraz ścieżki 
rowerowe – to najlepsze rozwiąza-
nie komunikacyjne dla mieszkań-
ców Naramowic. Jedna nitka moim 
zdaniem to nieporozumienie. Na 
szczęście, władze Poznania ogłosiły, 
że ulica Nowa Naramowicka będzie 
miała po dwa pasy ruchu! Więcej 
na ten temat piszemy na str. 3.

Z kolei władze Rokietnicy rozpo-
czynają debatę czy miejscowość ta 
jest wyłącznie „sypialnią” Pozna-
nia i co sprawić, by nie była tylko 

nią? Ponadto zastanawiają się, 
czy i jakie centrum potrzebne jest 
Rokietnicy oraz jak je zaprojekto-
wać, by było wygodne i satysfakcjo-
nujące dla mieszkańców. To gmina 
– zgodnie z hasłem promocyjnym – 
z wielkim potencjałem! Moim zda-
niem wkrótce dołączy do czołówki 
gmin powiatu. Więcej o Rokietnicy 
piszemy na str. 4 i 8.

Gmina Tarnowo Podgórne roz-
poczyna natomiast akcję „Koperta 
życia”. W pierwszej kolejności jest 
ona skierowana do osób przewlekle 

chorych, starszych, samotnych. 
Podobną inicjatywę podjął wcze-
śniej Stęszew. Sądzę, że jest ona 
bezcenna dla pewnych osób. Więcej 
na str. 5.

Aktywny jest też Kórnik – tym 
razem relacjonujemy promocję tej 
gminy na targach turystycznych 
w Berlinie. 

Z kolei Lech Poznań obchodził 
wczoraj 95-lecie! Stadion zapełni 
się z pewnością także 9 kwietnia na 
mecz z Legią. Mamy dla Was bilety. 
Szukajcie na naszym portalu!

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

Mamy dla Was 
bilety. Szukajcie 
na naszej stronie!

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

10 IV
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: 
„Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo 
• Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych 
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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TEMAT NUMERU

Są głosy naramowickich społecz-
ników, by zbudowana została uli-
ca z jedną jezdnią oraz ścieżkami 
dla pieszych i rowerzystów, bo ten 
wariant zachęci mieszkańców do 
korzystania z tramwajów; a – jak 
wiadomo – taka właśnie komuni-
kacja szynowa ma być realizowa-
na równocześnie z budową drogi 
w najbliższych latach na Naramowi-
cach. Wariant z dwiema jezdniami 
może natomiast zniechęcić do ko-
rzystania z komunikacji miejskiej, 
a zachęcić dojazdy samochodami 
po szerokiej arterii.

Koncepcja Nowej Naramowickiej 
z jezdniami oddzielonymi pasem 
powstała jeszcze w minionym dzie-
sięcioleciu, za poprzednich władz 
miejskich. Rozważano wówczas re-
zygnację budowy tramwaju, a skie-
rowanie na Naramowice trolejbu-

sów albo autobusów, jeżdżących po 
wydzielonym pasie jezdni. 

Z tych dwóch ostatnich środków 
komunikacji obecne władze Pozna-
nia zrezygnowały na rzecz prioryte-
towego tramwaju – wygodniejszego 
i niezależnego środka transportu 
miejskiego. Autobusy czy trolejbusy 
– jakie by one nie były: nowoczesne 
i pojemne czy nawet szybkie na wy-
dzielonym pasie z napisem „bus”, 
i tak utknęłyby w korkach na ciasnych 
śródmiejskich ulicach Poznania. 

Tramwaj poprowadzony ma być 
w sąsiedztwie ul. Nowej Naramo-
wickiej aż do obwodnicy kolejowej. 
Trasa tramwaju (budowana w pierw-
szej kolejności) z pętli Wilczak reali-
zowana ma być od 2019 roku etapa-
mi: bez wyznaczenia pętli końcowej 
na Naramowicach. Oznacza to, że 
poszczególne odcinki zakończone 

będą mijankami. Na trasę do Na-
ramowic skierowane zostaną więc 
tramwaje dwukierunkowe. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
w Poznaniu już zamówiło w Mo-
dertransie, który wygrał przetarg na 
dostawę wagonów dla Poznania, 20 
niskopodłogowych pojazdów Mode-
rus Gamma. Te tramwaje (ich do-
stawa – wraz z 30 pojazdami jedno-
kierunkowymi rozpocznie się latem 
przyszłego roku i potrwa do 2019) 
wraz z kursującymi już wagonami 
dwukierunkowymi Moderus Beta 
mają stanowić podstawę transportu 
szynowego na Naramowice. 

Planuje się też poprowadze-
nie trasy tramwajowej z Wilczaka 
w kierunku południowym, wzdłuż 
ul. Szelągowskiej. Odcinek ten 
znacznie skróci przejazd tramwaju 
z Naramowic do centrum miasta, 

czyli do skrzyżowania ulic: Garbary 
z Solną. Dzięki temu jedna z linii na-
ramowickich kursować więc będzie 
bezpośrednio w kierunku Starego 
Miasta, a druga w stronę Winograd, 
Kaponiery i Łazarza.

W miejscu, gdzie ul. Naramo-
wicka krzyżuje się z ul. Lechicką 
(wiedzie nią krajowa droga nr 92) 
zbudowany zostanie nowy węzeł 
drogowy, m.in. również z bezkoli-
zyjnym przejazdem dla tramwajów.

Realizacja tego węzła komunika-
cyjnego oraz przebudowa północ-
nej nitki mostu Lecha i drogi nr 92 
na tych odcinkach kosztować ma 
ponad 244 mln zł. Miasto otrzy-
mało z Ministerstwa Rozwoju do-
fi nasowanie (121 mln złotych), 
a pieniądze te pochodzą z rozdzia-
łu środków unijnych na inwestycje 
drogowe i transportowe. 

Tramwaj ważniejszy od drogi
Jaka ma być w Poznaniu ulica Nowa Naramowicka? Z jedną jezdnią czy z dwiema? Jeszcze nie została 
rozstrzygnięta decyzja, co do jej budowy, choć magistrat skłania się ku realizacji ulicy z dwoma jezdniami, 
trasą tramwajową oraz ścieżkami pieszymi i rowerowymi

Tydzień temu w Poznaniu rozpoczę-
ły się remonty torów tramwajowych 
na skrzyżowaniu ul. Mielżyńskiego 
i Fredry oraz placu Wielkopolskie-
go z ul. 23 Lutego. Na pierwszym 
z wymienionych ulic wymieniane są 
zwrotnice, na drugim szyny łukowe. 
Tramwaje linii: 3, 4, 8 i 17 na czas 
remontów zmieniły trasy. Pierwsze 
trzy linie skierowane zostały objaz-
dem – ul. Podgórną, a 17 jeździ na 
skróconej trasie ze Starołęki przez 
Chartowo do Zawad.

Prace remontowe we wspomnia-
nych miejscach potrwają do 26 
marca. Następnego dnia rozpocznie 
się wymiana zwrotnic i napędów na 
skrzyżowaniu ul. Fredry z Gwarną. 
Tam prace kontynuowane będą do 9 
kwietnia. Tramwaje jadące ul. Fre-
dry skierowane zostaną objazdem: 
przez Kaponierę, most Uniwersy-
tecki, ul. Święty Marcin i Gwarną.

Remonty na ul. Mielżyńskiego 
oraz na pl. Wielkopolskim są pierw-
szymi z kilkunastu zaplanowanych 
w 2017 r. modernizacji torowisk 
i rozjazdów w różnych rejonach Po-
znania. O nich szeroko pisaliśmy 
w poprzednim wydaniu „Naszego 

Głosu Poznańskiego”. Na odnowie-
nie torowisk i infrastruktury ener-
getycznej MPK przeznaczy w bie-
żącym roku 24 mln zł, o dwa mln zł 
więcej niż w ub.r. 

By nie pozbawić mieszkańców 
dojazdu tramwajami do pl. Wielko-
polskiego, na czas remontów torów 
w ul. Mielżyńskiego i ul. 23 Lutego, 
uruchomione zostały z Zawad przez 
Śródkę, Ostrów Tumski i Garbary 
tramwaje wahadłowe, oznaczone 
numerem 28. Obsługują je wagony 
dwukierunkowe. Kilka z nich jest 
najnowszymi pojazdami z niską 
podłogą. Są to moderusy Beta, któ-
re zadebiutowały jako tzw. wahadła 
(na co dzień obsługują też inne, zwy-
kłe trasy). MPK ma ich już osiem – 
z dziesięciu zamówionych w 2017 
r.. Na wahadłowej linii 28 z pl. Wiel-
kopolskiego przez Ostrów Tumski, 
Śródkę na Zawady i z powrotem 
jeżdżą również stare niemieckie 
tramwaje dwukierunkowe (jednak 
bez niskiej podłogi), GT8ZR, czyli 
tzw. „helmuty”. Tramwaje linii 28 
w obu kierunkach (Zawady – pl. 
Wielkopolski – Zawady) kursują co 
5-8 minut. Andrzej Świątek

Remonty torów 
i wahadło 

REKLAMA

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

FO
T.

 A
N

D
R

Z
E

J Ś
W

IĄ
TE

K

FO
T.

 A
N

D
R

Z
E

J Ś
W

IĄ
TE

K

Tramwaje wahadłowe 
oznaczone są numerem 28.
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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

PROMOCJA/REKLAMA

Podczas debaty będziemy dyskuto-
wać o tym, czy Rokietnica jest wy-
łącznie „sypialnią” Poznania i jak 
sprawić, by nie była tylko nią? Po-
nadto zastanowimy się, czy i jakie 
centrum potrzebne jest Rokietnicy 
oraz jak je zaprojektować, by było 
wygodne i satysfakcjonujące dla 
mieszkańców.

Naszymi gośćmi będą m.in. wójt 
Rokietnicy Bartosz Derech oraz 

prezydent Poznania Jacek Jaśko-
wiak.

„Miasta idei” to akcja społeczna 
lokalnych redakcji „Gazety Wybor-
czej”. Prowadzi ją, bo wiek XXI to 
czas wielkiej urbanizacji. W ciągu 
najbliższych kilkudziesięciu lat do 
miast przeniesie się nawet 70 proc. 
populacji globu. Czas, w którym ży-
jemy, jest więc najlepszy, by myśleć 
o kierunkach rozwoju miast, o szan-

sach i zagrożeniach tego rozwoju. 
„Miasta idei” to próba zwrócenia 
uwagi na procesy, jakie zachodzą 
w miastach i powiązanych z nimi 
obszarach, ale przede wszystkim to 

chęć wyszukiwania takich kierun-
ków ich rozwoju, by stały się one 
atrakcyjnymi miejscami do życia dla 
swoich mieszkańców. 

Akcję można śledzić na łamach 
„Gazety Wyborczej” – w wydaniu 
lokalnym oraz na stronie interneto-
wej poznan.wyborcza.pl. Uprzejmie 
prosimy o zarejestrowanie się na 
stronie: www.miastaideirokietnica.
evenea.pl. Wstęp bezpłatny. Red

Jak stworzyć centrum Rokietnicy?
„Gazeta Wyborcza” oraz gmina Rokietnica zapraszają na debatę „Miasta idei”. 4 kwietnia o godz. 18 
w Gimnazjum im. Noblistów uczestnicy porozmawiają na temat „Jak stworzyć centrum Rokietnicy?
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Co zrobić, by Rokiet-
nica nie była sypial-
nią Poznania
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REKLAMA

W pierwszej kolejności jest ona 
skierowana do osób przewlekle 
chorych, starszych, samotnych. Ko-
perta życia to specjalny formularz, 
zawierający opis historii choroby, 
listę zażywanych leków, dane chore-
go oraz kontakty do lekarza prowa-
dzącego i do najbliższych członków 
rodziny. To informacje niezbędne 
dla wywiadu lekarskiego w trakcie 
udzielania pomocy medycznej przez 
lekarzy i ratowników pogotowia 
wezwanych na interwencję w domu 
chorego. Stanowi nieocenioną po-
moc w zebraniu podstawowych 
wiadomości o stanie zdrowia po-
szkodowanego. Ułatwia podjęcie 
szybkiej akcji, ratującej życie.

Koperta życia powinna być prze-
chowywana w lodówce oznakowa-
nej charakterystycznym magnesem. 
Dlaczego akurat w lodówce? Bo to 
urządzenie posiada niemal każdy 
i praktycznie w każdym domu moż-
na ją znaleźć w kuchni. Nie trzeba 
tracić czasu na poszukiwanie.

Warto też na drzwiach wejścio-
wych do domu umieścić naklejkę 
informującą o tym, że lekarz może 

skorzystać z „Koperty życia” w lo-
dówce. 

Bezpłatne zestawy zawierające 
kopertę życia, magnes i naklejkę 
można odbierać w przychodniach 

na terenie gminy, u pielęgniarek 
środowiskowych, a także w Wydzia-
le Obsługi Klienta w Urzędzie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne oraz w fi lii 
urzędu w Przeźmierowie. ARz

Odbierz kopertę życia!
W ramach realizowania Programu „Gmina przyjazna seniorom” 
Tarnowo Podgórne rozpoczyna akcję „Koperta życia”
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Rada Seniorów Gminy Tarnowo 
Podgórne zaprasza na wycieczkę – 
pielgrzymkę do Kaplicy Cudownego 
Medalika w Paryżu oraz do Sanktu-
arium Matki Boskiej Ubogich Ban-
neux-Belgia od 14 do 19 września. 
Cena 500 zł i 200 euro oraz 50 euro 
Karta Muzealna. 

W programie m.in. zwiedzanie 
Paryża, rejs po Sekwanie, a podczas 
powrotu do Polski – wieczorny spa-
cer po Brukseli. Informacji udziela 
pilot Janusz Baraniak pod nr. tel. 
602 71 66 97. Zapisy mailem: s.ba-
raniak@interia.pl (w treści maila 
należy podać nazwisko i imię, pesel, 
adres zamieszkania i nr telefonu). 
Janusz Baraniak 

Zapraszamy na otwarty wykład na 
temat leczniczych właściwości wód 
termalnych, pochodzących ze źró-
dła w Tarnowie Podgórnym (woda 
ta wykorzystywana jest w Parku 
Wodnym Tarnowskie Termy). Wy-
kład wygłosi dr n. farm. Teresa La-
tour, kierownik Zakładu Tworzyw 
Uzdrowiskowych w   Narodowym 
Instytucie Zdrowia Publicznego – 
Państwowym   Zakładzie Higieny 
w   Warszawie oraz   w   Instytucie 
Medycyny Uzdrowiskowej w Pozna-
niu. Zapraszamy 21 marca (wtorek) 
do sali Gminnego Ośrodka Kultury 
„Sezam” w Tarnowie przy ul. Ogro-
dowej 14. Początek o 16, wstęp wol-
ny. ARz

We wtorek, 21 marca, w godz. 9.00 
– 15.00 w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne dyżurować będą pracow-
nicy Urzędu Skarbowego Poznań 
Jeżyce. Będzie możliwość porozma-
wiania z ekspertami podatkowymi 
na temat rozliczenia podatku do-

chodowego od osób fi zycznych. To 
także okazja, by złożyć na miejscu 
PIT przez internet. 

Zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych – Urząd Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 94, budy-
nek C, sala 10 (parter). ARz

Wycieczka 
do Francji 
i Belgii 

Otwarcie 
o wodzie 
termalnej

Dyżur Urzędu 
Skarbowego w Tarnowie
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

REKLAMA

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

USŁUGI • WWW.PRESS-GRAF.COM   
TEL. 608-57-29-09

Pierwsze godziny imprezy uczest-
niczki spędziły w poznańskim 
Innowacyjnym Centrum Bezpie-
czeństwa Skoda Auto Lab, gdzie 
interaktywnie zdobywały wiedzę 
z zakresu współczesnej motoryzacji. 
Po odbyciu pierwszej próby samo-
chodowej załogi wyruszyły w drogę 
do gminy Tarnowo Podgórne. 

Zadaniem uczestniczek było 
przebycie trasy zgodnie ze wska-
zówkami w zabawny sposób 
opisanymi przez organizatora, 
wykonywanie po drodze zadań i od-
powiadanie na pytania znajdujące 
się na poszczególnych odcinkach 
rajdu. MotoFANki zatrzymały się na 
rynku w Przeźmierowie, odwiedziły 
salon Kia Delik, remizę strażacką 
w Lusowie, świetlicę w Ceradzu 
Kościelnym, Country Park oraz Tar-
nowskie Termy. 

Ceremonia zakończenia rajdu, 
ogłoszenie zwycięzców i wręcze-
nie nagród odbyło się w sali GOK 
„SEZAM”. Najlepszymi załogami 
okazały się: 1. Miejsce Maja Ge-
ryszewska, Julia Piotrowska, Bar-
bara Kamińska; 2. Danuta Imbie-
rowicz, Anna Wojcieszak; 3. Lidia 
Szała, Joanna Mansfeld, Beata 
Stolicka. Organizację rajdu Moto-
FANki wspierała gmina Tarnowo 
Podgórne. 
Tomasz Duszczak

MotoFANnki – było 
wesoło
4 marca gminę Tarnowo Podgórne opanowały MotoFANki. 
W rajdzie samochodowym zorganizowanym z okazji Dnia 
Kobiet udział wzięło 116 pań, tworząc 46 załóg (i tylko pań – 
mężczyźni w tym wydarzeniu nie startują, nie mogą być nawet 
pasażerami)

11 marca przypadał Dzień Sołty-
sa, z tej okazji burmistrz gminy 
Stęszew Włodzimierz Pinczak 

zaprosił sołtysów wszystkich 
sołectw w gminie Stęszew na 
uroczyste spotkanie, które odbyło 

się na sali sesyjnej w Urzędzie 
Miejskim Gminy. 
Red

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 

Dzień sołtysa w Stęszewie

Zadaniem 
uczestniczek 
rajdu było przebycie 
trasy w zabawny 
sposób

REKLAMA? 
ZADZWOŃ! 

 691-895-296
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W tym roku odbyła się – od 8 do 12 
marca – ich 51 edycja. Promowa-
ła się na nich m.in. gmina Kórnik. 
Targi ITB w Berlinie to 160.000 
mkw. hal wystawowych, na których 
prezentowało się ponad 10.000 
wystawców z 187 krajów świata. 
W imprezie biorą udział m.in. mię-
dzynarodowe związki turystyczne, 
krajowe i regionalne organizacje 
turystyczne, biura podróży, orga-
nizatorzy podróży biznesowych, 
rejsów, turystyki przygodowej, eko-
logicznej, kulturalnej, fi rmy prze-
wozowe, hotelarskie, ubezpiecze-
niowe, wydawnictwa, hotele z ofertą 
spa, fi rmy zajmujące się informacją 
turystyczną, technologiami i opro-
gramowaniem dla obsługi ruchu tu-
rystycznego i wiele innych. Targom 
ITB towarzyszy niezwykle bogaty 
program różnych wydarzeń. 

Wystawcy podzieleni byli według 
kontynentów, a poszczególne kraje 
i regiony prezentowały swoją ofertę 
na stoiskach narodowych. W tym 
roku ofi cjalnym krajem partner-
skim targów ITB była Botswana. Jej 
organizacja turystyczna prezento-
wała najpiękniejsze zakątki i kulturę 
tego afrykańskiego państwa.  

Polskie Stoisko Narodowe trady-
cyjnie zorganizowane zostało w hali 
nr 15. 

Do odwiedzenia polskiej ekspo-
zycji, oprócz interesujących ma-
teriałów informacyjnych, zachę-
cały także regionalne smakołyki 
i specjalności oraz różnego rodzaju 
atrakcje. 

Od kilku lat w tych najważniej-

szych targach turystycznych na 
świecie bierze udział również gmi-
na Kórnik, która wspólnie z innymi 
poznańskimi gminami prezento-
wała się w ramach stoiska Poznań-
skiej Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej. Promowane były oferty, 
które są doskonałą propozycją na 
tzw. krótki wyjazd. Jest to świetna 
alternatywa wypoczynku dla osób, 

które nie mogą sobie pozwolić na 
długi urlop. Takie eskapady pozwa-
lają nie tylko odpocząć, ale przede 
wszystkim poznać liczne atrakcje 
miast i gmin, regionalną kuchnię 
i skorzystać z bogatej oferty kultu-
ralnej. Foldery oraz ulotki w barw-
ny i ciekawy sposób prezentowały 
atrakcje turystyczne Poznania 
i aglomeracji poznańskiej. Goście 

odwiedzający poznańskie stoisko 
mogli wziąć udział w konkursach 
wiedzy o Poznaniu i poznańskich 
gminach i wygrać niepowtarzalne 
gadżety.

Berlińskie targi to nie tylko efek-
tywna promocja naszego regionu, 
ale także możliwość poznania aktu-
alnych oczekiwań i preferencji tury-
stów zagranicznych, wśród których 
przeważają Niemcy.   Pierwsze trzy 
dni targów przeznaczone były wy-
łącznie dla osób związanych z bran-
żą turystyczną, czyli na spotkania 
biznesowe, wymianę doświadczeń, 
udział w branżowych konferencjach 
i kongresach. Kolejne dwa dni były 
otwarte dla szerokiej publiczności. 
Dla odwiedzających targi, to okazja 
żeby poznać inne kultury, spotkać 
ludzi z  całego świata, uzyskać po-
rady ekspertów na  temat planowa-
nych wakacji, a nawet zamówić je 
bezpośrednio na targach. 

Kórnik promował się w Berlinie
W Berlinie odbyły się największe na świecie targi turystyczne – Międzynarodowa Giełda Turystyczna ITB
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Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Podczas remontu zrywanie starej 
okładziny ceramicznej czy lamperii 
olejnych nie zawsze jest konieczne, 
co pozwala znacznie przyspieszyć 
przeprowadzenie prac. W przypad-
ku pozostawienia starego podłoża 
należy jednak szczególnie zadbać 
o odpowiednie dobranie środka 
gruntującego i kleju. Klej stoso-
wany na stare płytki lub lamperie 
olejne powinien charakteryzować 
się dużą przyczepnością do pod-
łoża. Ponadto płytki nie mogą być 
przyklejone na placki. Bardzo waż-
ne jest też dokładne ich oczyszcze-
nie z wszelkich zabrudzeń. Sposób 
przygotowania lamperii olejnej 
jest podobny, jak starych okładzin 
ceramicznych. W celu zwiększe-
nia przyczepności kleju, lamperie 
można dodatkowo zmatowić gru-
bym papierem ściernym, co uła-

twia późniejsze nakładanie zapraw 
klejących.

Tradycyjnie na stare okładziny ce-
ramiczne czy powłoki olejne nanosi 
się środek gruntujący z kruszywem. 
Wydłuża to prowadzone prace, po-
nieważ nałożony grunt musi dobrze 
wyschnąć i związać. Prostszym 
sposobem jest przyklejenie nowych 
płytek bezpośrednio na stare, bez 
wykonywania warstwy kontakto-
wej. Można to wykonać za pomocą 
nowoczesnego KLEJU ŻELOWE-
GO 110 Z NANOCZĄSTECZKA-
MI (klasy C2TE) fi rmy KREISEL. 
Innowacyjna formuła kleju z mie-
szanką specjalnych żywic z nano-
cząsteczkami oraz drobnym uziar-
nieniem poniżej 0,3mm znacząco 
podnosi właściwości robocze. Spra-
wia że produkt nie spływa z pacy 
i gwarantuje wysoką przyczepność. 

Dzięki możliwości dodawania 
różnej ilości wody, konsystencję 

produktu można dopasować do in-
dywidualnych preferencji i potrzeb 
wykonawcy. Elastyczny i wielo-
funkcyjny – doskonale nadaje się 
do nakładania na podłoża o dużym 
stopniu nierówności. Posiada sze-
roki zakres grubości warstw – jed-
nocześnie klei i wyrównuje. Dzięki 
wysoce tiksotropowej żelowej struk-
turze, klej sprawdzi się także w przy-
padku płytek o niestandardowych 
wymiarach oraz dużych formatach 
powyżej 60 cm. Jest wodo-i mrozo-
odporny.

Zastosowanie unikalnej tech-
nologii mikrokrzemionki pozwala 
na przyklejanie okładzin każdego 
typu, w każdych warunkach. Zale-
tą kleju żelowego jest ograniczony 
spływ i wydłużony czas otwarty. 
Zmniejszone spływanie dotyczy 
także trudnych podłoży i ma duże 
znaczenie przy klejeniu płytek na 
powierzchni ścian. Zaleca się za-
stosowanie kleju 110 szczególnie 
tam, gdzie naprężenia termiczne 
i oddziaływanie środowiska ze-
wnętrznego są szczególnie duże, 
tj. na balkonach, tarasach, base-
nach, czy też na ogrzewaniu pod-
łogowym. W takich miejscach duża 
amplituda temperatury powoduje 
znaczne odkształcenia podłoża 
oraz płytek. Zastosowany klej musi 
przenieść te oddziaływania i za-
pewnić przyczepność między pod-
łożem i okładziną przez cały okres 
użytkowania.

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

tel. +48 61 846 79 00,
fax +48 61 846 79 09

www.kreisel.pl

Bartosz Polaczyk
dyrektor techniczny KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o

Układamy nowe płytki na starych
TEKST SPONSOROWANY

REKLAMA

10 marca Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego 
opublikował listę projektów wybra-
nych do dofi nansowania w ramach 
konkursu dla Działania 8.1 Ogra-
niczenie i zapobieganie przedwcze-
snemu kończeniu nauki szkolnej 
oraz wyrównanie dostępu do edu-
kacji przedszkolnej i szkolnej, Pod-
działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne 
– projekty konkursowe, w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2014–2020. Złożony przez gminę 
Rokietnica wniosek „Młodzi No-
bliści z Rokietnicy – kompleksowy 
program wsparcia edukacji w Gim-
nazjum im. Noblistów w Rokiet-
nicy”, uzyskał 114 punktów i jako 
drugi w kolejności projekt z terenu 
powiatu poznańskiego został wy-
brany do dofi nansowania.

Warto przypomnieć, że jest to 
tzw. projekt „miękki” czyli taki, 
który pozwala na wsparcie zajęć 
edukacyjnych, organizację zajęć 
dodatkowych, pomoc dla uczniów 
z dysfunkcjami oraz tych szcze-
gólnie uzdolnionych, możliwość 

przeprowadzenia kursów dla na-
uczycieli. To jednak przede wszyst-
kim projekt zintegrowany tzn. taki, 
którego będzie można zrealizować 
w nowym obiekcie szkoły. Jest nim 
budowane właśnie skrzydło przy 
Gimnazjum w Rokietnicy. I waśnie 
na to zadanie gmina Rokietnica zło-
żyła drugi, tzw. „twardy” wniosek, 
który czekając na swoją ocenę mery-
toryczną (formalną już pozytywnie 
przeszedł), dzięki zakwalifi kowaniu 
do dofi nansowania nierozłącznie 
z nim związanego projektu miękkie-
go, wyraźnie zyskał.

Pula unijnych środków, które 
gmina Rokietnica otrzyma na or-
ganizację zajęć dla uczniów rokiet-
nickiej szkoły to kwota 387.340 
zł. Start projektu zaplanowano na 
wrzesień 2017 r., zaś zakończenie 
– na sierpień 2018. Ich miejscem 
będzie m.in. budujące się właśnie 

skrzydło przy gimnazjum w Rokiet-
nicy. 

– Na ten obiekt walczymy 
o dofi nasowanie unijne w kwocie 
4.000.000 złotych – mówi wójt Ro-
kietnicy Bartosz Derech. – Ogłosze-
nie list rankingowych ma nastąpić 
już wkrótce. 

Tymczasem trwa inwestycja pn. 
„Rozbudowa Gimnazjum im. No-
blistów w Rokietnicy”. Zakończo-
no budowę instalacji zewnętrznych 
(przyłącze wodociągowe, przyłącze 
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej). Obecnie montowa-
na jest szklana fasada budynku. 
Kontynuowane są roboty sanitarne 
i elektryczne. Rozpoczęto tynko-
wanie ścian wewnętrznych i roboty 
związane z wykonaniem elewacji. 
W najbliższym czasie planowane 
jest rozpoczęcie montażu instala-
cji ogrzewania podłogowego oraz 
roboty posadzkowe. Wkrótce ogło-
simy też przetarg na wyposażenie 
budynku. Otwarcie obiektu pla-
nowane jest z pierwszym dzwon-
kiem nowego roku szkolnego 
2017/2018. DP

Młodzi Nobliści 
z Rokietnicy
Pierwsze środki unijne dla rokietnickich szkół zostały przyznane
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W marcu na terenie gminy Stę-
szew w  wielu sołectwach odbyły 
się spotkania z  okazji Dnia Kobiet. 
Zorganizowane zostały one między 
innymi   we Wronczynie oraz w Za-

mysłowie. W  sposób szczególny 
postanowił ten dzień uczcić Pol-
ski Związek Emerytów, Rencistów 
i  Inwalidów, który przygotował dla 
członkiń związku wiele atrakcji. Red

Dzień Kobiet 
w Stęszewie

REKLAMA? ZADZWOŃ!  691-895-296

Rokietnica 
otrzyma 387.340 zł 
dotacji
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Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!  691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń 
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916, 
w Buku: • ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, 
ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376, 602 150 364.

W W W . N A S Z G L O S P O Z N A N S K I . P L

Nasz Głos Poznański jest nowoczesną 
gazetą miejsko-gminną 

Dystrybuowany jest
w 300 stałych punktach
(Poznań i 19 okolicznych gmin)

m.in. markety (m.in. „Piotr i Paweł”, Stary 
Browar, Galeria Malta, CH Plaza), urzędy, 
sklepy ogólnospożywcze i inne, banki, obiekty 
rekreacji – centra tenisowe, pływalnie, 
siłownie, SPA – hotele, restauracje, salony
samochodowe, hurtownie, a także 
bezpośrednio (na ulicy z ręki).  

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

 – Cieszę się, że gmina Dopiewo 
może wspierać akcje, które służą 
szczytnym celom, że możemy dziś 
być razem i bawiąc się, przyczynić 
się do spełnienia marzeń. Życzę 
wszystkim, żeby wyszli stąd z obra-
zami, które sobie upatrzyli w kata-
logu – powiedział Adrian Napierała, 
wójt gminy Dopiewo.

Pod młotek poszło 70 dzieł. Au-
kcję poprowadzili aktorzy – Mał-
gorzata i Paweł Binkowscy, czyniąc 
z niej spektakl, który otworzył ser-
ca i portfele uczestników zabawy. 
– Wyobraźcie sobie Państwo, że 
kupując obraz, kupujecie uśmiech, 
plażę, morze, słońce… – zapewniał 
prowadzący.

Emocji było co niemiara. Czasem 
licytujących porywał wir rywalizacji, 
którego dopełnieniem były żywioło-
we reakcje artystów, obserwujących 
licytację. Każda z prac znalazła wła-
ściciela. 

– Koty średnio lubię, ale ten z ob-
razu „Magiczny kot” mnie urzekł. 
Zrobię żonie niespodziankę – wyja-
śnia Leszek Nowaczyk, przewodni-
czący Rady Gminy Dopiewo.

– Wieś to całe moje życie, blisko 
80 lat, dlatego kupiłem sobie obraz 
„Dom latem”. Powieszę go w hono-
rowym miejscu – tłumaczy wybór 
Henryk Walenciak.

– Zaznaczyłam w katalogu kilka 
prac, które zwróciły moją uwagę. 

Przeznaczyliśmy z mężem na ten 
cel pewną pulę, kilka licytacji uda-
ło się wygrać, więc ściany w domu 
wkrótce będą weselsze – mówi jed-
na z uczestniczek. 

– Córce spodobały się „Sówki”, 
więc walczyliśmy o ten obraz bez-
kompromisowo. W zeszłym roku 
kupiliśmy „Psy” tej samej autorki. 
Oba obrazy będą do siebie pasowały 
– zwierzył się stały bywalec „promy-
kowych aukcji”. 

– Zebrane pieniądze przybliżą 
nas do zakupu 18-osobowego busa, 
przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych – mówi Bogdan 
Maćkowiak, prezes „Promyka”. – 
Nasi podopieczni mieszkają w kil-
ku gminach. Trzeba ich codziennie 
dowozić i odwozić. Poza tym każdy, 
od czasu do czasu, chce zamoczyć 
stopy w morzu, spojrzeć z bliska na 
wierzchołek góry. Niepełnospraw-
ność nie powinna być przeszkodą 
w realizacji marzeń – dodał prezes 
„Promyka”.

Podczas aukcji przerwę artystycz-
ną zapewnił Chór Gminy Dopiewo 
„Bel Canto” i Orkiestra Dęta Gminy 
Dopiewo.

Aukcja jak słońce
Doroczna aukcja obrazów artystów z WTZ Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” odbyła się 17 marca w Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Konarzewie
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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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 
 NASZ PATRONAT

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. 193/1, obręb Zamysłowo,
• dz. 850/3, obręb Stęszew,
• cz. dz. 81, obręb Tomice,
• cz. dz. 81, obręb Tomice,
• dz. 1665, obręb Stęszew,
• dz. 42, obręb Tomiczki.
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 16.

Na części wspomnianego terenu 
przy ul. Zielarskiej w Plewiskach, 
w 2012 r., wybudowano plac zabaw 
z siłownią plenerową oraz małym 
boiskiem wielofunkcyjnym. Kon-
sultacjom poddano następujące 
warianty zagospodarowania pozo-
stałego terenu:

1. Budowa parku rekreacyjnego 
z wprowadzeniem zieleni parkowej 
wraz z układem alejek parkowych. 
Koncepcja zawiera także montaż 
urządzeń zabawowych dla dzieci 
młodszych, stanowiących uzupeł-
nienie placu zabaw istniejącego 
w bezpośrednim sąsiedztwie. Do-
datkowo planowana jest górka peł-
niąca w okresie zimowym funkcję 
górki saneczkowej o łagodnym na-
chyleniu. 

2. Budowa parku rekreacyjne-
go z boiskiem wielofunkcyjnym, 
z wprowadzeniem zieleni parkowej 
wraz z układem alejek parkowych. 

Koncepcja zawiera także montaż 
urządzeń zabawowych dla dzieci 
młodszych, stanowiących uzupeł-
nienie placu zabaw istniejącego 
w bezpośrednim sąsiedztwie. Dodat-
kowo planowana jest górka pełniąca 
w okresie zimowym funkcję górki sa-
neczkowej o łagodnym nachyleniu. 

3. Budowa parku rekreacyjnego 
z zestawem urządzeń typu street 
workout, z wprowadzeniem ziele-
ni parkowej wraz z układem alejek 
parkowych. Dodatkowo planowana 

jest górka pełniąca w okresie zimo-
wym funkcję górki saneczkowej 
o łagodnym nachyleniu. 

Większość osób biorących udział 
w konsultacjach wskazało wariant 
obejmujący budowę parku rekre-
acyjnego z boiskiem wielofunkcyj-
nym, zielenią parkową, układem 
alejek parkowych, montażem urzą-
dzeń zabawowych dla dzieci oraz 
górką saneczkową. Proponowano 
także uzupełnienie tego rozwiąza-
nia o rozplanowanie ścieżek w spo-
sób umożliwiający ich wykorzysta-
nie przez osoby aktywnie biegające 
i uprawiające nordic walking a także 
wprowadzenie elementów urządzeń 
street workout .

Obecnie na bazie koncepcji i pro-
pozycji mieszkańców trwają prace 
projektowe, po zakończeniu któ-
rych rozpocznie się realizacja inwe-
stycji. Prace budowlane rozpoczną 
się w tym roku. Karolina Wilak

Nowy teren rekreacyjny 
Mieszkańcom Plewisk przedstawione zostały trzy propozycje 
zagospodarowania terenu przy ulicy Zielarskiej 

REKLAMA

Wójt gminy Duszniki 
informuje, iż został sporządzony i podany do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości położonej na terenie miejscowości Wierzeja 
przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. 

Informacja ta podana jest w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki 
przy ulicy Sportowej 1, na terenie miejscowości położenia 
nieruchomości oraz na stronie internetowej Gminy Duszniki oraz 
BIP.

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

Będzie m.in. boisko 
wielofunkcyjne, 
urządzenia zaba-
wowe dla dzieci oraz 
górka saneczkowa

FO
T.

 V
IO

LE
TT

A
 S

E
N

D
E

C
K

A

W ostatnim czasie odbyły się spotka-
nia wiejskie w Wirach i Szreniawie, 
w gminie Komorniki. To pierwsze 
zdominowana została przez dysku-
sję na temat przyszłości miejscowej 
szkoły. Dlatego na termin poświą-
teczny zaawizowano zarazem odby-
cie właściwego zebrania poruszają-
cego szeroko problematykę sołecką.

Sołtys Dominik Występski wraz 
z architektem Maciejem Andrysem 
zaprezentowali alternatywną kon-
cepcję rozbudowy szkoły podstawo-
wej do dwóch koncepcji poddanych 
pod dyskusję społeczną – autorstwa 
architekta Grzegorza Klemensa, 
popieranych przez władze samorzą-
dowe. Po wielekroć tego wieczoru 
podkreślano najistotniejsze kwe-
stie, które muszą być uwzględnione 
w rozwiązaniach projektowych, tj.: 
funkcjonalność szkoły, poprawa wa-
runków nauczania, zachowanie ładu 
przestrzennego w tej części sołectwa.

Obaj panowie architekci bronili 
swoich koncepcji, akceptacja z sali 
przychylała się jednak do stanowi-
ska sołtysa i propozycji M. Andrysa, 
wręcz sugerując, by dotychczaso-
we propozycje uznać za niebyłe. 
Stanęło na tym, że wójt Jan Broda 
spotka się z oboma architektami, 
przeanalizowane zostaną ich kon-
cepcje i prawdopodobnie w wyni-
ku konkursu, wyłoniona zostanie 
najbardziej spełniająca warunki do 
podjęcia się tego przedsięwzięcia. 

We wsi Szreniawa, tworzą-
cej z Rosnowem jedno sołectwo, 
frekwencja była nad wyraz zado-
walająca, a przebieg spotkania 
i poruszane podczas niego sprawy 
najlepiej świadczyły o zaangażo-
waniu w życie wsi jej mieszkańców. 
Dbałość o wizerunek miejscowości 
udowadniał sołtys Władysław Kwa-

śniewski w skrupulatnie przygoto-
wanym sprawozdaniu z ubiegło-
rocznej działalności. 

Wójt Jan Broda i przewodniczący 
Rady Gminy Marian Adamski nie 
tylko podali informacje o bieżącym 
stanie gminy, ale uczestniczyli w dys-
kusji, na wiele nurtujących pytań 
z sali, odpowiadając „od ręki”. VS

O sprawach wsi z wójtem

W Szreniawie frekwencja dopisała. 

Zebranie w Wirach zdominowała debata o szkole. 

SUPEROKAZJA! Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Jak wszyscy zgodnie podkreśla-
li, funkcję tę traktują jako swoistą 
służbę. A swój dom postrzegają 
przez pryzmat każdego mieszkań-
ca wsi. Ich rola już dawno przestała 
sprowadzać się do roli administra-
tora. Dziś muszą godzić różne inte-
resy społeczności lokalnych, która 
stawia im coraz wyżej poprzeczkę 
w ich codziennej działalności. 

– Dziś jesteście liderami lokal-
nych społeczności. Macie najwięk-
szą wiedzę o mieszkańcach. Jak nikt 
inny znacie ich problemy, dzielcie się 
z nimi radościami, wspólnie stara-
cie się wychodzić z najróżniejszymi 
inicjatywami. Wywieracie wpływ na 
jakość życia w waszych sołectwach. 
Jesteście również doskonałym przy-
kładem tego, jak wiele można osią-
gnąć, mając energię, wiedzę, intere-
sujące pomysły oraz wsparcie lokalnej 
społeczności. Przede wszystkim jed-
nak tworzycie dobry klimat dla swych 
miejscowości, co dziś jest niezwykle 
ważne i potrzebne – mówił podczas 
uroczystości Tomasz Łubiński, wice-
starosta powiatu poznańskiego. 

Obecnie o interesy mieszkańców 
w naszym powiecie dba 96 sołtysek 
i 146 sołtysów. 

Na co dzień pracują w urzędach, 
służbie zdrowia, prowadzą własne 
fi rmy, są policjantami, czy straża-
kami, jak Beata Tomczak, która od 
14  lat, dzięki swojej determinacji 
z pomocą mieszkańców zmienia ob-
licze miejscowości Świątniki. A na co 
dzień sprawuje funkcję wiceprezesa 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
dzewicach. To właśnie z jej inicjaty-
wy zrodził się między innymi pomysł 

powstania Internetowego Centrum 
Edukacyjno-Oświatowego. 

Maria Drozda, sołtyska wsi Jasin, 
pracuje z mieszkańcami od 33  lat. 
I dziś, jak sama przyznaje, to, co 
w jej pracy jest najważniejsze to do-
bry kontakt z ludźmi. 

– W naszej pracy ważne jest aby 
słuchać zarówno starszych, jak 
i młodszych mieszkańców. I nie-
ustannie kierować się dobrem dru-
giego człowieka – mówi Maria Droz-
da, która od wielu, wielu lat podczas 
wyborów na sołtysa nie ma żadnego 
kontrkandydata. W tym roku ma po-
wody do szczególnej radości, w koń-
cu doczekała się budowy świetlicy 
wiejskiej, tak bardzo potrzebnej jej 
ukochanym mieszkańcom. 

Z wykształcenia dyplomowany 
geodeta, ma też licencjat z teologii 
i tytuł magistra pedagogiki. Z zami-
łowania regionalistka, plastyk, przy-
rodnik. Dzięki temu, że jak sama 
przyznaje jest osobą empatyczną 
i ma duże zacięcie społecznikow-
skie, od kilku lat z dużą satysfakcją 
sprawuje funkcje sołtysa Dąbrówki 
(gm. Dopiewo). 

– Pamiętaj, że wszystko co uczy-
nisz w życiu zostawi jakiś ślad, 
dlatego miej świadomość tego co 
robisz – to motto mojego życia 
mówi Barbara Plewińska, sołtys 
Dąbrówki. – Odkąd pamiętam, ak-
tywnie inicjowałam różnego rodzaju 
pomysły, prace czy imprezy na rzecz 
naszej wsi. Lubię pracę z ludźmi 
i nie wyobrażam sobie ograniczenia 
kontaktów z nimi. Jestem otwarta 
na ich problemy. Niektórzy mówią 
o mnie że mam „ruchome biuro”, 

bo w markecie, na ulicy, w parku, 
czy w lesie zawsze jestem gotowa 
służyć pomocą lub radą.

Podczas Dnia Sołtysa wyróż-
nionych zostało 10 przedstawicieli 
wspólnot wiejskich, którzy w spo-
sób szczególny przyczynili się do 
rozwoju społeczności lokalnych 
w powiecie poznańskim. 

Z rąk wicestarosty Tomasza Łu-
bińskiego nagrodę odebrali: Ur-
szula Gendera-Zielińska, sołtys 
Łopuchówka (gmina Murowana 
Goślina), Barbara Plewińska, sołtys 
Dąbrówki (Dopiewo), Maria Przy-
bylska, sołtys wsi Strumiany (Ko-

strzyn), Beata Tomczak, sołtys wsi 
Świątniki (Mosina), Czesław Pa-
kuła, sołtys wsi Szewce (Buk), Ma-
ria Drozda, sołtys wsi Jasin (Swa-
rzędz), Krzysztof Nowak, sołtys wsi 
Puszczykowo-Zaborze (Swarzędz), 
Jacek Schmidt sołtys wsi Koninko 
(Kórnik), Marek Templewicz, sołtys 
wsi Szczytniki (Kórnik).

Szczególne wyróżnienie za za-
jęcie I miejsca w konkursie skiero-
wanym do sołectw województwa 
wielkopolskiego „Sołectwo przy-
jazne naturze” otrzymał Zbigniew 
Tomaszewski, sołtys wsi Czmoniec, 
prezes Zarządu Powiatu Poznań-

skiego Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego 
oraz Radny Powiatu w Poznaniu. 

Po części ofi cjalnej odbyła się 
część artystyczna, przygotowana 
przez dziecięcy zespół muzyczny 
„Sąsiadki”, którego założycielami 
są nagrodzeni Marek Templewicz 
i Jacek Schmidt. 

Mieszkańcy są dla nich 
najważniejsi

Ponad 100 sołtysów z powiatu poznańskiego 10 marca wzięło udział uroczystościach zorganizowanych 
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu z okazji ich święta
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Katarzyna 
Wozińska-Gracz
redakcja@naszglospoznanski.pl

Wybierzmy się rowerem, pieszo, 
a może pociągiem czy… kajakiem 
po najciekawszych zakątkach na-
szego powiatu. Okazuje się bowiem, 
że nie trzeba planować dalekiej po-
dróży, by wypocząć i w pełni zrelak-
sować się na tle urokliwej przyrody 
i niezwykle interesujących miejsc. 
I właśnie jak to zrobić, podpowiada 
wydany przez Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu bezpłatny przewodnik 
„Powiat poznański rodzinnie”, któ-
ry jest już dostępny dla wszystkich 
zainteresowanych na www.powiat.
poznan.pl/Nasze redakcje i publi-
kacje/ Powiat poznański rodzinnie.

– Wielu mieszkańców powiatu 
nie zawsze wie, czy może nie pa-
mięta, że dzięki temu, iż wybrali na 
miejsce zamieszkania jedną z pod-
poznańskich gmin, jednocześnie 
wybrali ciekawy turystyczne rejon 
Wielkopolski – tłumaczy Tomasz 
Łubiński, wicestarosta poznański. 
– Liczymy na to, że przewodnik bę-
dzie dla nich doskonałą podpowie-
dzią, jak atrakcyjnie spędzić wolny 

czas. Mamy też nadzieję, że z zapro-
ponowanych przez nas tras skorzy-
stają mieszkańcy spoza powiatu.

Przewodnik „Powiat poznański 
rodzinnie” ma bardzo wiele do za-
oferowania zarówno tym, którzy 
planują spędzić wolny czas nieco 
bardziej intensywnie, jak i dla tych, 
którzy wolą spokojny relaks w towa-

rzystwie dzieci czy dziadków. Myślą 
przewodnią przy jego opracowaniu 
była chęć zainspirowania do wy-
cieczek zarówno pieszych, rowe-
rowych czy pociągiem, a nawet do 
spływów kajakowych na terenie po-
wiatu poznańskiego. Dzięki temu, 
że przewodnik dzieli się na dwie czę-
ści, każdy znajdzie w nim dla siebie 
trasę turystyczną odpowiadają jego 
wymaganiom. Dla tych, którzy wolą 
spokojne spacery w towarzystwie 
na przykład dzieci opracowano 16 
szlaków opatrzonych literą „s”. 
Kto chce sprawdzić swoją kondycję 
i bardziej intensywnie spędzić wol-
ny czas – może poszukać wśród 16 
tras oznaczonych literą „i”. 

Materiał jest bogato ilustrowany 
zdjęciami i mapami oraz informa-
cjami o długości odcinków i czasie 
ich pokonania. Przejrzyste opisy 
poszczególnych wycieczek z pewno-
ścią sprawią, że nie będziemy mieli 
żadnych trudności z dotarciem do 
celu. 
Joanna Felińska

Marek Radwański, Powiatowy 
Rzecznik Konsumenta, znalazł się 
wśród 10 rzeczników z całego kraju, 
którzy zostali wyróżnieni przez Pre-
zydenta RP. Odznaczania – Brązo-
we Krzyże Zasługi na rzecz ochrony 
praw konsumentów – zostały przy-
znane po raz pierwszy. Uroczystość 
odbyła się 10 marca w Warszawie, 
a konkretnie w Senacie RP, podczas 
corocznej konferencji związanej ze 
Światowym Dniem Konsumenta. 

Od lat powiat poznański stara 
się także promować wiedzę z za-
kresu ochrony praw konsumenc-
kich wśród uczniów. 13 marca 
odbył się Powiatowy etap XIII 
Wielkopolskiej Olimpiady Wie-
dzy Konsumenckiej. Uczestniczy-
ły w niej 33 osoby z powiatowych 
placówek: Zespołu Szkół im. Ja-
dwigi i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy (szkoły w Rokietnicy 
oraz jej poznańskiej fi lii), ZS nr 1 

im. Powstańców Wielkopolskich 
w Swarzędzu, ZS nr 2 w Swarzę-
dzu, ZS Ogólnokształcących im. 
gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie, ZS w Puszczykowie 
oraz ZS w Kórniku. Oto laureaci: 
1. Zofi a Jackowiak (ZS w Puszczy-
kowie), 2. Livia Breś, 3. Wojciech 
Król (oboje ZS w Kórniku). Więcej 
na ten temat przeczytać można na 
stronie internetowej www.powiat.
poznan.pl.
Karolina Korcz

Powiat poznański… rodzinnie! Rzecznik Konsumentów 
nagrodzony 

• Marek Radwański
Powiatowy Rzecznik 
Konsumenta 
tel. 61 8418-830 
tel. 61 8418-831 
e-mail: marek.radwanski@
powiat.poznan.pl 

Kontakt
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Podczas nagrań zespołowi kiero-
wanemu przez Czesława Mozila 
towarzyszyła uznana orkiestra mu-
zyki barokowej Arte dei Suoanatori. 
Wszyscy twórcy albumu wystąpią 
w Centrum Kultury Przeźmierowo 
30 marca. Mamy dla Was podwójne 
zaproszenie! 

Lider zespołu, Czesław Mozil, 
urodził się w Zabrzu, lecz w wieku 
5 lat wyemigrował z rodzicami do 
Danii. Tam studiował w Duńskiej 
Królewskiej Akademii Muzycznej 
i stawiał pierwsze kroki w zespole 
Tesco Value. Z grupą koncertował 
w kilku krajach, w tym w Polsce. 
W 2007 roku artysta został zapro-
szony przez zespół Hey do udzia-
łu w transmitowanym w telewizji 
koncercie MTV Unplugged. Rok 
później ukazał się w naszym kraju 
nagrany po polsku album pt: „De-
biut”, który zawojował rodzimą sce-
nę muzyczną. Pochodząca z płyty 
„Maszynka do świerkania” przez 
wiele tygodni okupowała 1 miejsce 
listy przebojów radiowej „Trójki”, 
a sama płyta sprzedała się w im-

ponującym jak na polskie warun-
ki nakładzie 70.000 egzemplarzy. 
Kolejne płyty „Pop” oraz „Czesław 
Śpiewa Miłosza” także cieszyły się 
sporą popularnością. Kontrowersje 
wzbudził wydany w 2014 roku al-
bum „Księga Emigrantów. Tom I”.

Na nowej płycie, która jest kon-
tynuacją opowieści o Polsce rodem 
z poprzedniego albumu, słodko-
gorzkie teksty Michała Zabłockiego 
swobodnie łączą żartobliwą narra-
cję i dużą dawkę autoironii. Tytuły 
i treść piosenek nawiązują do zna-
nych i lubianych przez wszystkich 
Polaków wierszy i popularnych ry-
mowanek z lat dziecięcych: „Mam 
trzy latka”, „Lokomotywa”, czy 
„Kaczka”. Nie bez znaczenia jest 
udział w sesji nagraniowej praw-
dziwych mistrzów muzyki dawnej, 
orkiestry Arte dei Suonatori, która 
ma na koncie wiele prestiżowych 
nagrań i kilkanaście płyt.

W wydaniu koncertowym Cze-
sław Śpiewa i Arte dei Suonatori 
to orkiestrowy rozmach połączony 
z awangardową fantazją na temat 

współczesnej muzyki popularnej. 
Obowiązkowa pozycja nie tylko 
dla miłośników scenicznego luzu 
w wydaniu niepokornych Duńczy-
ków, ale także nie lada gratka dla 
prawdziwych melomanów.  Obok 
najnowszych utworów usłyszymy 
znane przeboje zespołu Czesław 
Śpiewa, a nawet utwory muzyki kla-
sycznej.

Bilety są dostępne w cenie 39 zł 
w miejscu imprezy, w siedzibie GOK 
„Sezam i w Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym oraz na Bilety24.pl.

Czesław Śpiewa 
 w Przeźmierowie 
„Księga 
Emigrantów. Tom 
II” – to tytuł płyty 
zespołu Czesław 
Śpiewa, która 
ukazała się 3 marca

• Mamy dla Was podwójne 
zaproszenie! Jak je zdobyć? 
Szukajcie na naszglospoznan-
ski.pl.

Zdobądź bilety

„Mojżesz” to produkcja Opery 
Lwowskiej, którą będzie można zo-
baczyć w Arenie 25 marca o godz. 
18. Mamy dla was bilety!

Światowa premiera odbyła się 23 
czerwca 2001 r. Została dedykowa-
na ojcu świętemu podczas jego piel-
grzymki na Ukrainę. Projekt uzyskał 
błogosławieństwo papieża Jana Paw-
ła II i przy wsparciu stolicy apostol-
skiej, która przyznała na ten cel 75 
tys. dolarów. „Mojżesz” został zre-
alizowany w setną rocznicę istnienia 
lwowskiej sceny i 400-lecie gatunku 
opery. W premierowym spektaklu 
wzięło udział prawie 250 artystów. 

Było to pierwsze w historii wpar-
cie teatralnego projektu świeckie-
go przez Watykan. Opera została 
skomponowana przez współczesne-
go ukraińskiego kompozytora My-
rosława Skoryka do libretta według 
poematu wybitnego ukraińskiego 
pisarza, dramaturga, publicysty 
i działacza społecznego Iwana Fran-
ki. Red

„Mojżesz” w Arenie
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8 kwietnia o godz. 20 na poznań-
skiej Cytadeli odbędzie się, po raz 
19., największe w Europie, plene-
rowe Misterium Męki Pańskiej. 
Pomysłodawca i reżyser spektaklu 
poznaniak Artur Piotrowski realizu-
je właśnie nową ścieżkę dźwiękową 
w studiu nagrań Radia Merkury 
Poznań.

– Cieszymy się z dobrej współpra-
cy z Radiem Merkury. Nagrywamy 
z realizatorem Joachimem Kru-
kowskim niezwykły – powiedział 
Artur Piotrowski. – To już piąta 
ścieżka dźwiękowa realizowana 
w poznańskiej rozgłośni. W tym 
roku mamy nowego aktora, który 
wciela się w postać Jezusa, jest też 
nowy Judasz. To nie koniec zmian 
w naszym zespole. Dlatego tworzy-
my nowe dźwięki. Za zgranie całości 
odpowiada Sebastian Włodarczyk. 
W tym roku postaramy się zapropo-
nować coś nowego. W Radiu Mer-
kury czuję się jak w domu. Panuje 
doskonała atmosfera. 

O poznańskim Misterium jest gło-
śno nie tylko w Europie. Piszą o nim 
media w Stanach Zjednoczonych, 
a w tym tygodniu reżyser udzielił 

wywiadu dziennikarzowi z Austra-
lii. Zawsze w sobotę przed Niedzielą 
Palmową na Cytadelę przyjeżdżają 
goście z całej Polski i z zagranicy. 
Kilkakrotnie było około 100 tysięcy 
osób. Spektakl zgromadził do tej 
pory ponad milion widzów z Polski 
i ze świata. W tym roku organizato-
rzy spodziewają się przynajmniej 50 
tysięcy przyjezdnych. 

W przedstawieniu gra ponad 300 
aktorów. Spektakl trwa 80 minut, 
jest otwarty dla wszystkich zaintere-
sowanych, wstęp jest bezpłatny. 

Tegoroczne Misterium Męki Pań-
skiej dedykowane jest jubileuszowi 

100 lat objawień Najświętszej Ma-
ryi Panny w Fatimie. Jak co roku 
nastrój powagi i skupienia pogłębi 
przejmująca muzyka poważna oraz 
refl ektory lotnicze. Na scenografi ę 
składać się będzie wiele monumen-
talnych elementów wykonanych 
przez artystów Akademii Sztuk 
Pięknych z Poznania m.in. brama 
Jerozolimy, wieczernik wzorowa-
ny na fresku Leonarda Da Vinci 
„Ostatnia Wieczerza”, czy dwukon-
dygnacyjny pałac Piłata. 

Artur Piotrowski jest jednym 
z najlepszych w Polsce reżyserów 
tłumu – współreżyserował m.in. fi lm 
„Popiełuszko. Wolność jest w nas”.

 – Cieszymy się, że możemy go-
ścić w naszym studiu pomysłodawcę 
i aktorów największego w Europie 
przedstawienia pasyjnego. Ta reali-
zacja doskonale wpisuje się w misję 
radia publicznego. Jestem przeko-
nany, że ścieżka dźwiękowa, która 
będzie efektem naszej tegorocznej 
współpracy zadowoli wszystkich, 
którzy przyjdą lub przyjadą na Mi-
sterium A.D. 2017 – powiedział 
prezes Radia Merkury Poznań Filip 
Rdesiński. elach

Nowa ścieżka dźwiękowa Misterium
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 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

• Mamy dla Was 10 podwój-
nych zaproszeń. Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilety NASZ PATRONAT

IV eliminacja XV Festiwalu Zostań 
Gwiazdą Kabaretu odbędzie się 
w poznańskim Teatrze Muzycznym 
20 marca o godz. 20. W konkursie: 
HarcyteatrK i BudaPesz Kabaret. 
Gościem wieczoru będzie kabaret 
Jurki. Prowadzenie kabaret Czesu-
af. Patronat objął „Nasz Głos Po-
znański”.

Festiwal „Zostań Gwiazdą Ka-
baretu” odbywa się w Poznaniu 
nieprzerwanie od 2002 r. Każda 
edycja składa się z sześciu elimina-
cji konkursowych i fi nału. Podczas 
eliminacji odbywa się konkurs mię-
dzy dwoma młodymi kabaretami, 
a zwycięzcę eliminacji wybiera pu-
bliczność. Po przerwie występuje 
artysta – gwiazda. Zwycięzcy sze-
ściu eliminacji spotykają się w fi nale 
i podczas przeglądu fi nałowego jury 
wybiera laureata Nagrody Głównej, 
a publiczność zwycięzcę Nagrody 
Publiczności.

XV Festiwal „Zostań Gwiazdą 

Kabaretu” w 2017 roku odbywa się 
w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. 
Kolejne eliminacje odbędą się:

• 20 marca, godz. 20; w konkursie 
HarcyteatrK, BudaPesz. Gość wie-
czoru kabaret Jurki. Prowadzenie 
kabaret Czesuaf;

• 09 kwietnia, godz. 18; w kon-
kursie kabarety Zalotka i Trzecia 
Strona Medalu. Gość wieczoru Ka-
baret Skeczów Męczących. Prowa-
dzenie kabaret Czesuaf;

• 07 maja, godz. 18: Imieniny 
kabaretu Czesuaf; w konkursie ka-
barety Czołówka Piekła, Wyjście 
Ewakuacyjne, Krzesełko.

Bilety na wydarzenia do naby-
cia w kasach Teatru Muzycznego, 
https://teatrmuzycznypoznan.bile-
ty24.pl/nfrontbuy/buy/id/147159 
i CIM oraz na Bilety24.pl. Red

Zostań Gwiazdą 
Kabaretu
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 NASZ PATRONAT

Kabaret Jurki.

Czwarta eliminacja 
odbędzie się 
20 marca
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Odbędzie się on tradycyjnie w ostat-
nią niedzielę maja (28.05.). Start 
i meta usytuowane są w  Dąbrówce 
przy ul.  Parkowej, w lesie. Mimo 
że w Dąbrówce znajdują się szybko 
rozrastające się osiedla mieszkanio-
we. Po miękkich leśnych duktach 
przebiega w całości trasa biegu. 

Bieg główny na 10 km wystartuje 
o 12. Trzy minuty później wyma-
szerują chodziarze nordic walking 
w trasę 7,5 km. Dwie godziny wcze-

śniej zawody rozpoczną biegi dzie-
cięce.

Medale biegu z kolejnych edycji 
tworzą koronę. Ukłonem w stronę 
historii jest obecność patronki bie-
gu – Księżnej Dąbrówki. Bliskość 
natury podkreśla z kolei wspólne sa-
dzenie drzewek przez zwycięzców. 

Organizatorem wydarzenia jest 
GOSiR Dopiewo. Strona wydarze-
nia: www.koronadabrowki.pl . Za-
chęcamy do udziału. AM

O Koronę Księżnej 
Dąbrówki

Rozpoczęły się zapisy na siódmą edycję 
największego biegowego wydarzenia w gminie Dopiewo
 NASZ PATRONAT

Mieszkanka Lusówka (gmina Tar-
nowo Podgórne) Jolanta Witczak 
przebiegła jeden z najtrudniejszych 
maratonów na świecie: Baikal Ice 
Marathon. 

Trzynasta edycja tych ekstremal-
nych zawodów odbyła się 7 marca 
na zamarzniętym Jeziorze Bajkał. 

Zawodnicy mieli do przebiegnięcia 
dystans 42 km 195 m z miejscowo-
ści Tanhoi do Listvyanka. Na star-
cie stanęło około 160 zawodników, 
w tym 15 z Polski. Jolanta Witczak 
pokonała trasę w czasie 4 godz. 20 
min (zwyciężył Polak Piotr Her-
cog). Red 

Przebiegła Bajkał!

REKLAMA

REKLAMA
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Tenisistka AZS Poznań Magda Li-
nette odniosła życiowy sukces na 
turnieju w Kuala Lumpur, w Ma-
lezji. Poznanianka w tym prestiżo-
wym turnieju o puli nagród 200.000 
dolarów doszła aż do półfi nału. 
Pokonała po drodze Ukrainkę Ka-
tarinę Zavatską (542 WTA), Chin-
kę Shuai Peng (49), Chinkę Yin-
g-Ying Duan (70) i uległa dopiero 
w trzech setach 6:2 4:6 4:6 Japonce 
Nao Hibino (106 WTA). Jest to je-
den z trzech najlepszych rezultatów 
w życiu akademiczki, po turnieju 
w Baku w 2013 roku i Tokio 2015.

Z kolei drużyna kobiet AZS Po-
znań w składzie Wiktoria Rutkow-
ska, Julia Sokolovskaia z kapitanem 
Mikołajem Weymannem zdobyła 
srebrny medal w Halowych Druży-
nowych Mistrzostwach Polski Se-

niorów. Akademiczki w pierwszej 
rundzie pokonały CHTT Chorzów 
2:0, w półfi nale UKT Pol-Sart Lu-
blin 3:0 i w fi nale uległy najbardziej 
doświadczonej drużynie SKT Szcze-
cin po zaciętych trzysetowych poje-
dynkach singlowych. 

Najlepsza sekcja tenisowa w Pol-
sce ogłasza nabór dzieci do szkółki 
tenisowej w wieku 5-12 lat. To nie-
powtarzalna okazja do tego aby roz-
począć karierę drogą Radwańskiej 
lub Janowicza. Zapraszamy wszyst-
kie dzieci wraz z rodzicami do zapi-
sania się do naszej sekcji. Zajęcia 
odbywają się na kortach AZS w Po-
znaniu, przy ulicy Noskowskiego 
25. Prowadzą je licencjonowani 
trenerzy Polskiego Związku Teniso-
wego. Zapisy i informacje pod nu-
merami telefonu: 61 851 85 95. Red

Grześkowiak Kórnik Cup’2017, 
czyli – jak twierdzą niektórzy – nie-
ofi cjalne mistrzostwa Polski w piłce 
nożnej zespołów U-11, rozegrano 4 
i 5 marca w kórnickiej Oazie. Do ry-
walizacji przystąpiło 16 drużyn z ca-
łej Polski. Były to zarówno szkółki 
renomowanych drużyn, jak i akade-
mie piłkarskie kształcące adeptów 
futbolu.

W tym gronie zaprezentowała 
się także drużyna gospodarzy Ko-
twicy Kórnik, która ostatecznie 
sklasyfi kowana została na pozycji 
14. W fi nale spotkali się zawodnicy 

akademii piłkarskich Lecha Poznań 
i Wigry Suwałki. Zdecydowanie 
triumfowali poznaniacy.

Klasyfi kacja końcowa: 1. AP Lech 
Poznań, 2. AP Wigry Suwałki, 3. 
FA Szczecin, 4. AKF Poznań, 5. 
Jaguar Gdańsk, 6. MUKS CWSZ 
Bydgoszcz, 7. AP Zabrze, 8. Znicz 
Pruszków, 9. SI Arka Gdynia, 10. 
Warta Poznań, 11. Unia Swarzędz, 
12. APN Piotrków Trybunalski, 
13. RKS Raków Częstochowa, 14. 
KSS Kotwica Kórnik, 15. AP Młoda 
GieKSa Katowice,16. SSF MD Po-
znań. ŁG

Sukces Linette Grześkowiak Kórnik 
Cup dla Lecha

 NASZ PATRONAT
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Kolejny były piłkarz Lecha Poznań 
został zawodnikiem czwartoligowej 
Tarnovii Tarnowo Podgórne, nad 
którą patronat sprawuje „Nasz Głos 
Poznański”. To Błażej Telichowski – 
32-letni obrońca mający ponad 100 
występów w ekstraklasie. Dołączył 
on do trzech byłych lechitów: grają-
cego trenera Marcina Kikuta, Zbi-
gniewa Zakrzewskiego i Bartosza 
Ślusarskiego.

Telichowski swoją piłkarską ka-
rierę rozpoczynał Polonii Nowy 
Tomyśl. W 2002 r. przeniósł się do 
Lecha Poznań, gdzie zadebiutował 
w polskiej ekstraklasie 26 paździer-
nika 2002 r. w meczu z Dyskobolią 
Grodzisk Wlkp. Od 2006 r. zawod-
nik Dyskobolii. Następnie w wyniku 
fuzji klubów stał się piłkarzem Po-
lonii Warszawa. Później występo-
wał w Arce Gdynia, Polonii Bytom, 
Zagłębiu Lubin i Górniku Zabrze, 
Podbeskidziu Bielsko-Biała, GKS 
Bełchatów i Miedzi Legnica. 

– Cieszę się, że nasza młodzież 
ma od kogo się uczyć – powiedział 
trener Marcin Kikut.

Tarnovia w sobotę pokonała 
GLKS Wysoka 2:0. Prowadzenie dla 

gospodarzy w 9 minucie zdobył Mar-
cin Mazurek z rzutu wolnego. W 40 
min. było 2:0 – bramka samobójcza 
po asyście Jakuba Paziewskiego. 
Przed meczem pożegnano dyrekto-
ra sportowego klubu Dariusza Pie-
chotę. Wyróżniono także młodego 
zawodnika Tarnovii Kamila Kropiń-
skiego (2004 rocznik) – laureata 
konkursu wiedzy o Lechu Poznań. 
Telichowskiego nie było w kadrze.

– Muszę pochwalić mój zespół za 
efektywność – stwierdził M. Kikut. 

Z kolei inny IV-ligowy zespół, któ-
ry objęliśmy patronatem, GKS Do-
piewo w sobotę wygrał w Luboniu 
5:1 (1:0). Bramki dla GKS: Patryk 
Klój (3), Przemysław Halasz (50), 
Jan Borowiak (54), Łukasz Szczu-
deł (70-karny i 83). Bramka dla Lu-
bońskiego padła w 86 minucie.

25 marca o godz. 16 GKS Do-
piewo podejmować będzie właśnie 
Tarnovię. Początek o godz. 16. 
W pierwszym meczu pomiędzy 
tymi zespołami na boisku Tarnovii 

było 2:0 dla gospodarzy. Zawodni-
cy z Dopiewa zapowiadają rewanż 
i walkę o pełną pulę punktową przed 
własną publicznością.

– Mecz z Tarnovią będzie bardzo 
trudnym spotkaniem, bo to silny 
personalnie zespół – powiedział ka-
pitan GKS Dopiewo Maciej Rataj-
ski. – My jednak skupiamy się tylko 
i wyłącznie na sobie i na naszym 
przygotowaniu nie tylko do tego 
spotkania, ale do całej rundy rewan-
żowej. Jesienna nie była dobra w na-

szym wykonaniu, dlatego chcemy 
zrobić wszystko, aby teraz pokazać 
się z lepszej strony. Jesteśmy dobrze 
przygotowani, co pokazały wyniki 
sparingów oraz pierwszy mecz ligo-
wy i mam nadzieję, że przełoży się to 
na wyniki w kolejnych spotkaniach. 
W meczu z Tarnovią chcemy rozpo-
cząć etap przywracania renomy na-
szego boiska jako niezwykle trudne-
go do zdobycia przez przeciwników, 
było naszym atutem w poprzednich 
sezonach, a czego nie udało się po-
kazać w rundzie jesiennej. Z Tarno-
wem gramy o pełną pulę i wierzę, że 
trzy punkty zostaną w Dopiewie. 

– Tak jak mówiłem, dla nas ważny 
jest każdy kolejny mecz – stwierdził 
trener Tarnovii Marcin Kikut. – 
Chcemy podbudowani udanym po-
czątkiem zdobyć kolejne trzy punk-
ty w Dopiewie. 

Fotorelacja z meczu na naszglo-
spoznanski.pl.

Czwarty były lechita w Tarnovii
W sobotę w Dopiewie dojdzie do IV-ligowych derby, GKS podejmować będzie Tarnovię

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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Tarnovia przed sobotnim meczem. 

Zdjęcie uczestniczek fi nału HDMP. 

R E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C HR E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C H
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

IV edycja Ogólnopolskiego Marato-
nu Pływackiego „Otyliada” odbyła 
się 11 i 12 marca. Rywalizowano 
w 46 pływalniach w całej Polsce. Do 
KCRiS „Oaza” zgłosiła się rekordo-
wa liczba zawodników, bo 89. Pod-
czas sobotnich zawodów wystarto-
wało 52 zawodników, w niedzielę 
12-godzinną walkę o najlepszy dy-
stans podjęło 15 osób. Uczestnicy 
dwudniowego maratonu pokonali 
razem dystans  824.625 metrów!   
Dodatkowym zaszczytem dla kór-
nickiej Oazy jest przyznanie jej naj-
lepszemu zawodnikowi – Piotrowi 
Figiel – drugiego miejsca spośród 
wszystkich uczestników biorących 
udział w całej Polsce! Pokonał on 
42,2 km! Red 

„Otyliada” 
w Oazie 
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10-letnia Anita Kamińska, upra-
wiająca taekwondo olimpijskie, 
mieszkanka gminy Komorniki i za-
wodniczka AZS OŚ Poznań, świet-
nie spisała się podczas otwartego 
turnieju Pucharu Polski, jaki odbył 
się w marcu w Świnoujściu.

Anita, uczennica klasy 5c Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Tytusa i Jana 
Działyńskich w Plewiskach, zwycię-
żyła wśród młodziczek w kategorii 
do 33 kg. Dla Anity były to trze-
cie zawody tego cyklu w tym roku. 
Wcześniej wygrała zawody w Olsz-
tynie, a potem zajęła drugą pozycję 
w zawodach w Swarzędzu. 

Anita Kamińska zajmuje obecnie 
piąte miejsce w rankingu Polskiego 
Związku Taekwondo Olimpijskiego, 
ale wszystko wskazuje na to, że po 
zwycięstwie w Świnoujściu znajdzie się 
w czołowej trójce młodziczek w Polsce.

Warto dodać, że trenerem Anity 

jest Łukasz Scheffl er, reprezentant 
Polski i mistrz kraju, a od wielu lat 
szkoleniowiec AZS OŚ Poznań, któ-
ry był też trenerem polskiej kadry 
seniorów. Red

Sukces Anity z Plewisk

Po halowych zmaganiach czas na 
grę na otwartych boiskach. XXXIV 
sezon Red Box Piłkarskiej Ligi Szó-
stek zacznie się 27 marca. 

Rywalizacja odbywa się na bo-
iskach ze sztuczną trawą, w godzi-
nach wieczornych, przy sztucznym 
oświetleniu, od poniedziałku do 
czwartku w czterech ligach, 
w formule 5 + bramkarz. 
Drużyny rozegrają po 
około 13 meczów, 
odbędzie się rów-
nież Puchar Ligi. 
O r g a n i z a t o r z y 
p r z y g o t o w a -
li dużo nowości 
i nagród indywidu-
alnych oprócz stan-
dardów w postaci ta-
lonów na sprzęt sportowy 
Adidasa dla pierwszych trzech 
drużyn w każdej lidze. Do tego jak 
zwykle okazałe trofea. Nowością 
będzie rozgrywanie meczów pił-
ką meczową z najnowszej kolekcji 
Adidasa – Krasavą.

Tą samą piłką swoje mecze roz-
grywa LOTTO Ekstraklasa, jak 
i wiele innych lig zagranicznych. 
Również zbliżający się ogromnymi 
krokami Puchar Konfederacji w ca-
łości będzie „kopany” Krasavą. Do 
sędziowania meczów desygnowani 

będą najlepsi arbitrzy z Poznania 
i Wielkopolski. Fragmenty meczów 
będzie pokazywała telewizja redbo-
xtv.pl. 

Atrakcją na pewno będzie Liga 
Typerów oraz wybory DeBeścia-
ków. Nowością również w rozgryw-
kach na świeżym powietrzu będzie 
komentowanie meczów przez spi-
kera, co doskonale się sprawdziło 

w sezonie halowym. Patronat nad 
rozgrywkami objął prezy-

dent Poznania Jacek 
Jaśkowiak, a medial-

ny „Nasz Głos Po-
znański”.

Kapitanów dru-
żyn prosimy o po-
twierdzenie udzia-

łu do 20 marca. 
Nowe zespoły będą 

dopisywane do II lig.
Uwaga nowość! Druży-

ny, które nie mają sponsora a chcia-
łyby wziąć udział w lidze, zaprasza-
my do udziału w turnieju, 25 marca, 
na który przybędą przedstawiciele 
fi rm, chcących objąć patronatem 
ambitne zespoły.

Zapisy: 730  992  160, 
730  992  417, ligi@redboxsport.
pl. Więcej na: www.redboxsport.
pl, wwwredboxtv.pl www.facebook.
com/redboxpoznan oraz w Salonie 
Piłkarskim Red Box, ul. Promieni-
sta 27a w Poznaniu.  Red 

Na XVIII Maratonie Aerobikowym, 
który odbył się niedawno w kór-
nickiej Oazie ćwiczyło niemal 200 
osób! Zajęcia odbywały się jedno-
cześnie w trzech salach. Harmono-
gram obejmował zajęcia: Fat Bur-
ning, Płaski brzuch, BodyPump, 
BodyCombat, Jump, ABT, Zumbę, 
Pilates i Jogę. Uczestnicy pokazali 
wspaniałą formę, bo czterogodzin-
ny fi tness to nie lada wyzwanie. XIX 
edycja Maratonu Aerobikowego od-
będzie się 22 kwietnia. Red

Rusza sezon wiosenny 
w Poznaniu

Maraton Aerobikowy w Kórniku

Bieg Lwa, nad którym patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”, 
odbywa się w płaskim jak stół pod-
poznańskim Tarnowie Podgórnym. 
W edycji 2017 zawody odbędą się 
na nowej trasie – półmaratończycy 
będą mieć do pokonania dwie pętle, 
startujący na 10,5 km – jedną. To za-
sadnicza zmiana, dzięki której szan-
se na uzyskanie życiowych wyników 
wzrosną. Mówiąc o rezultatach osią-
ganych podczas Biegu Lwa należy 
wspomnieć o rekordzistach trasy 
półmaratońskiej. Są nimi Dominika 
Nowakowska (1:14:00) oraz Kenij-
czyk Hillary Kimaiyo (1:03:52). Elita 
tegorocznego biegu zostanie opubli-
kowana wkrótce.

Po raz pierwszy dystans towarzy-
szący będzie miał 10,5 km. Do tej 
pory Pogoń za Lwem – bo tak na-
zywa się bieg – rozgrywany był na 
nieco ponad 7-kilometrowej pętli. To 
doskonała okazja dla mniej doświad-
czonych osób, by spróbować swoich 
sił w biegu ulicznym – zwłaszcza, 
że Tarnowo Podgórne słynie z fan-
tastycznych kibiców, a jak wiadomo 
doping może zdziałać cuda. 

Podczas Biegu Lwa swoje zawody 
będą mieć również dzieci i młodzież. 
Bieg Lwiątek to szansa na zaszcze-
pienie w dzieciach sportowego 
bakcyla. Dla kibiców – możliwość 
obejrzenia eksplozji radości, która 
udziela się wszystkim wokół! Zapisy 
do Biegu Lwiątek ruszą 18 kwietnia. 
Limit miejsc to 777 uczestników. 
Dodatkowymi konkurencjami pod-
czas Biegu Lwa będą Sztafety Poko-
leń, czyli rodziny startujące na dy-
stansie 1200m oraz Sztafety Szkolne 
i Sztafety Firmowe, które pobiegną 
z półmaratończykami. 

Warto wspomnieć, że meta 
wszystkich biegów będzie usytuowa-
na na stadionie przed trybuną, gdzie 
ostatnie sto metrów będzie dodatko-
wo premiowane. SETKA PPG, czyli 
fi niszowe metry to doskonała mo-
tywacja, by przy owacjach kibiców 
„urwać” cenne sekundy.

Dla osób, które nie widzą się na 
biegowej trasie, przygotowano ma-

raton spinningowy, który jest współ-
organizowany przez centrum fi tness 
WUEF Club. 

Bieg Lwa to jednak nie tylko sport. 
Od pierwszej edycji w ramach impre-
zy powstaje EXPO, na które składa 
się ponad 40 stref zorganizowanych 
przez fi rmy działające na terenie Tar-
nowa Podgórnego i okolicy. Warto 
przynieść rower lub inny dziecięcy 
pojazd, wybrać kolor i na własne 
oczy zobaczyć, jak wygląda praca 
warsztatu lakierniczego. Tą strefę 
przygotowuje Grupa Lak. Kimball 
zaserwuje prawdziwą przygodę – 
pojawi się ścianka wspinaczkowa 
z instruktorami. Good Food na fali 
przygotuje zawody sprawnościowe 
z nagrodami, Schattdecor powtórzy 
popularne jumpowanie, a Lidl posta-
wi na rodzinne zajęcia kreatywne ze 
swoim ryneczkiem. W wolnej chwili 
będzie możliwość zregenerowania sił 
w strefi e chillout Noti i 

Balma, a potem udania się na ma-
saż w Otimedica i relaks w strefi e 
Pałacu Mierzęcin. Po odpoczynku 
można będzie odwiedzić strefę spor-
tu WUEF Club i Decathlon z różne-
go rodzaju zajęciami dla dzieci i do-
rosłych. Pojawią się między innymi 
strefy: Lwiątek G.En Gaz Energia 
z atrakcjami dla dzieci, PPG z zaję-
ciami malarskimi, Olandii, Amazon, 
Novum Plus, Exactus, Gizo, KIA 
Delik, Spoko Imperial Tobacco z ani-
macjami, a fi rma Korbanek stworzy 
prawdziwy tor off-road z quadami 

dla dużych i małych. To raptem część 
atrakcji.

Edycja 2017 Biegu Lwa to druga, 
w której ważną częścią jest sztuka. 
Dzięki wsparciu V.A.Gallery, orga-
nizatorzy Biegu Lwa współpracują 
ze znanym artystą – Antonim Wa-
lerychem. Jego 3-metrowa rzeźba-
ławeczka przedstawiająca lwa, która 
wkrótce stanie w centrum Tarnowa 
Podgórnego jest inspiracją do stwo-
rzenia medalu. Można się więc po-
dziewać oryginalnego krążka.

Dlaczego jeszcze warto pojawić się 
na Biegu Lwa? Choćby po to, by przy 
muzyce reggae i ethno zespołu Foli-
ba posmakować dań różnych kultur 
i kuchni, które będą serwować bijące 
rekordy popularności food trucki. 

Zapisy do Biegu Lwa oraz szcze-
gółowe informacje znajdują się na 
stronie www.bieglwa.pl. Wiele cieka-
wostek pojawia się na profi lu impre-
zy na Facebooku. Osoby, które do-
brze czują się również w wodzie i na 
rowerze mogą sprawdzić się podczas 
Triathlonu Lwa w Lusowie – edycja 
2017 odbędzie się 10 czerwca. Do 
wyboru są dwa dystanse – 1/4 i 1/8 
IRONMAN. Strona imprezy: www.
triathlonlwa.pl. 

Bieg Lwa już w maju
21 maja w Tarnowie Podgórnym 

odbędzie się szósta edycja Bieg Lwa. Zapisy do obu dystansów 
– półmaratonu i Pogoni za Lwem na 10,5 km trwają, ale to już 
ostatni dzwonek, by się zarejestrować – pozostało około 200 miejsc

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT

Justyna 
Grzywaczewska 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Lech Poznań obchodził 19 mar-
ca jubileusz 95-lecia. W niedzielę 
zagrał mecz ligowy z Górnikiem 
Łęczna. Spotkaniu towarzyszyły 
atrakcje przygotowane przez klub 
z okazji rocznicy. W obchody 
włączyło się także Radio Merku-
ry, które od wielu lat transmi-
tuje wszystkie mecze Kolejorza. 
Dziennikarze sportowi przeszuka-
li radiowe archiwum dźwiękowe 
i odnaleźli w nim 95 najgorętszych, 
najważniejszych, najpiękniejszych, 
niezapomnianych goli strzelonych 
przez piłkarzy Kolejorza w ostat-
nich latach. Dzięki archiwalnym 
nagraniom słuchacze, kibice Lecha 
Poznań, a także zawodnicy przypo-
mną sobie, jak padały te bramki. 
„95 goli na 95-lecie” to prawie 30 
minut emocji, radości i okrzyków: 
gol, gol, gol! Z pasją relacjonowali 
te gorące momenty radiowi komen-
tatorzy sportowi: Krzysztof Rataj-
czak, Grzegorz Hałasik, Wojtek 
Bernard, Maciej Henszel i Dawid 
Cytrowski. 

– Wierzę, że 95-lecie Kolejorza 
będzie uhonorowane Pucharem Pol-

ski i tytułem mistrza Polski. Zanim 
jednak będziemy cieszyć się z tych 
osiągnięć warto wrócić pamięcią do 
wspaniałych emocji, jakich dostar-
czali nam strzelcy najpiękniejszych 
goli. Dziękujemy za nie i liczymy na 
więcej już od następnego meczu – 
mówi prezes Radia Merkury Filip 
Michał Rdesiński. 

Z realizacji płyty cieszy się szef 
redakcji sportowej Radia Merku-

ry Krzysztof Ratajczak. – Tą płytą 
chcieliśmy zrobić słuchaczom i so-
bie miły prezent w roku jubileuszu 
95-lecia Kolejorza i 90-lecia po-
znańskiego Radia. A dla piłkarskich 
sprawozdawców nie ma nic pięk-
niejszego niż oznajmianie kibicom 
o golach zdobywanych przez uko-
chaną drużynę – powiedział. 

Płyty „95 goli na 95-lecie Lecha 
Poznań” są do zdobycia m.in. na 

stronie internetowej Radia Merku-
ry, na radiowym facebooku. szym / 
elach

Lech – Legia: mamy dla Was bilety
Radio Merkury Poznań wydało płytę dla fanów Lecha „95 goli na 95-lecie Kolejorza”. Mamy dla Was 
pięć egzemplarzy!
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• Dla Czytelników mamy pięć 
płyt „95 goli na 95-lecie Le-
cha”. Jak zdobyć jedną z nich? 
Szukajcie na www.naszglospo-
znanski.pl .

• Lech 9 kwietnia podejmie 
Legię Warszawa. 20 marca 
rozpoczyna się zamknięta sprze-
daż biletów, w której karneto-
wicze będą mogli kupić nawet 
9 biletów dla osób, z którymi 
chcą dopingować Kolejorza. 
Sprzedaż otwarta dla wszystkich 
kibiców ruszy 23 marca o godz. 
9. Dla naszych Czytelników 
mamy 4 bilety. Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl. 

Zdobądź płytę

Mamy bilety

– Tą płytą chcieliśmy zrobić słuchaczom i sobie miły prezent – mówi 
Red. Krzysztof Ratajczak. 

Lech Poznań obcho-
dził 19 marca 
95. urodziny 


