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2 Z DRUGIEJ STRONY

Już sześć świeczek na naszym torcie urodzinowym

Kalendarium

20 kwietnia
CZWARTEK 
• Lady Pank, jedna z najbar-
dziej legendarnych formacji 
rockowych w Polsce, obchodzi 
35-lecie działalności. Z tej okazji 
zagra swoje największe prze-
boje w poznańskiej Sali Ziemi. 
Trzypokoleniowa publiczność 
Lady Pank będzie miała okazję 
usłyszeć „Kryzysową narzeczo-
ną”, „Titanica”, „Małą wojnę” 
czy „Mniej niż zero” w niezwy-
kłych, klimatycznych wersjach. 
Nie zabraknie energii, z której 
słynie na koncertach zespół Jana 
Borysewicza. Początek koncertu 
o godz. 19.

21 kwietnia
PIĄTEK
• Soyka Trio zagra w Centrum 
Kultury i Rekreacji w Kozie-
głowach. Koncert rozpocznie 
się o godzinie 19. Dla naszych 
Czytelników mamy podwójne 
zaproszenie. Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl.

22/23 kwietnia
SOBOTA/NIEDZIELA
• Już po raz piętnasty grupy 
teatralne skupione w realizo-
wanym w GOK „SEZAM” pro-
jekcie „Teatr w każdej wiosce” 
przedstawią swoje premiery. 
Jubileuszowy fi nał zatytułowany 
jest „Przeszłość, teraźniejszość, 
przyszłość” i odbędzie się 
w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo. Spektakle prezentowane 
będą od godz. 10. Wstęp wolny.

6 maja
SOBOTA
• „Umówiłem się z nią na dzie-
wiątą”, „Całuję twoją dłoń, ma-
dame”, „Już taki jestem zimny 
drań”. Co łączy te i wiele innych 
niezapomnianych przebojów? 
Wszystkie wykonywał Eugeniusz 
Bodo, i wszystkie zabrzmią się 
w opartym na jego życiorysie 
musicalu, z Dariuszem Kord-
kiem w roli głównej w Centrum 
Kultury Przeźmierowo. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — W środę na urodzinowym torcie 
„Naszego Głosu Poznańskiego” 
zapłonie sześć świeczek! Każda 
oznacza rok ogromnej aktywności 
naszych dziennikarzy i fotoreporte-
rów, a także parudziesięciu współ-
pracowników. To oni codziennie 
relacjonują na naszglospoznanski.pl 
najważniejsze wydarzenia w Po-
znaniu i 19 okolicznych gminach, 
a dwa razy w miesiącu także w dru-
kowanym „NGP”. 

Dzięki ich zaangażowaniu stali-
śmy się rozpoznawalną i pozytywnie 

postrzeganą marką. Co dla mnie 
najważniejsze – opiniotwórczą. Nasi 
dziennikarze są bowiem zapraszani 
jako eksperci do różnych audycji 
w telewizji i radiu. 

Od samego początku podkreśla-
łem, że sukcesu gazety nie będzie-
my budować poprzez epatowanie 
z okładki sensacją, skandalami, 
wypadkami, politycznymi spora-
mi…, a poprzez wskazywanie pozy-
tywnych ludzi, wzorców, inwestycji 
i pożytecznych inicjatyw. To się nie 
zmieniło! 

Nasi Czytelnicy codziennie mówią 
nam, że mają dość złych newsów 
w mediach, że taka pozytywna gaze-
ta jak „Nasz Głos Poznański”, jest 
im potrzebna. Dodają, że są zainte-
resowani nie tylko tym, co się dzieje 
w Poznaniu lub w innych miejsco-
wościach, w których mieszkają, ale 
i w tych z pozoru odległych... To 
utwierdza mnie w silnym przeko-
naniu, że czas regionalnej prasy 
drukowanej nie minął, bo czytanie 
gazet daje poza wiedzą po prostu 
przyjemność… 

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

Czas prasy 
drukowanej 
nie minął

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

24 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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ŻYCZENIA

Spokojnych 
Świąt!

oraz Zastępcy
Mariusz Wiśniewski 

Maciej Wudarski

Tomasz Lewandowski

Jędrzej Solarski

Jacek Jaśkowiak 

Prezydent Miasta Poznania 

Życzymy, by zbliżające się 

Święta Wielkanocne przyniosły 

Niech wiosenny optymizm 

obowiązków pobudzi naszą energię 
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Ścieżkę rekreacyjno-edukacyjną 
Dolina Samy otwarto w miniony 
piątek w kompleksie leśnym pomię-
dzy Gajem Wielkim, Rumiankiem, 
Sierpówkiem i Kiączynem – na gra-
nicy gmin Kaźmierz i Tarnowo Pod-
górne. Trasy spacerowe obejmują 
dwie pętle dla potrzeb rekreacyjno-
turystycznego ruchu pieszego 
i ewentualnie rowerowego. Krótsza 
ma długość ok. 4 km, a dłuższa – 6 
km.

Realizacja przedsięwzięcia wią-
zała się z odbudową dwóch zdewa-
stowanych i nieczynnych kładek 
na rzece Samie, wyznaczeniem 
i przygotowaniem miejsca postoju 
pojazdów oraz tematycznych tablic 
informacyjno-edukacyjnych. 

– Ścieżka zapewni zaintereso-
wanym kontakt z lasem o zróżni-
cowanej strukturze gatunkowej 
i wiekowej oraz umożliwi aktywny 
wypoczynek w urokliwym miejscu 
– mówił nadleśniczy Nadleśnictwa 
Pniewy Kwiryn Naparty.

Wójt Kaźmierza Zenon Gałka 
i Tarnowa Podgórnego Tadeusz 
Czajka podkreślali, że ścieżka to 
pomysł oddolny Henryki i Pawła 
Korbanków, dzięki których determi-
nacji został on zrealizowany. 

– Chodzę z żoną niemal codzien-
nie tą ścieżką i czuję się dumny 
z tego… etapu jej tworzenia, bo 
można ją jeszcze rozbudować – 
stwierdził Paweł Korbanek. Lech

Otwarto ścieżkę 
Doliny Samy
Trasy spacerowe powstały na granicy gmin Kaźmierz i Tarnowo 
Podgórne. Obejmują dwie pętle

FO
T.

 S
ŁA

W
O

M
IR

 L
E

C
H

N
A

 
FO

T.
 T

O
M

A
SZ

 JA
K

U
B

IA
K

REKLAMA

 Galeria zdjęć 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Pomysłodawcą ścieżki jest Paweł Korbanek.

Odbudowano zdewastowane kładki.

Gmina Dopiewo uzyskała dofi -
nansowanie z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014–2020 w kwocie 
4.733,047,36 zł na budowę pierw-
szego fragmentu drogi wzdłuż to-
rów. Połączy on ul. Leśną w Palędziu 
na wysokości przejazdu kolejowego 
z ul. Poznańską w Dąbrówce.

Inwestycja obejmuje wykonanie 
drogi o nawierzchni bitumicznej 
długości 0,94 km, ścieżki pieszo 
– rowerowej o długości 1,26 km, 

8 przejść dla pieszych, oświetle-
nia w ilości 26 lamp ulicznych, 83 
miejsc postojowych. Przebudowane 
zostaną 3 skrzyżowania – nowej dro-
gi z ul. Leśną i Malinową w Palędziu 
oraz z ul. Olszynową w Dąbrówce. 

Wartość całkowita projektu wyno-
si 6.771,633,70 zł. Rozpoczęcie prac 
zaplanowane jest na sierpień 2017 r., 
a ich zakończenie na lipiec 2018 r. 

Droga polepszy warunki komu-
nikacyjne w okolicy. Dzięki niej ma 
być też bezpieczniej. MJ

4,7 mln zł na drogę 
wzdłuż torów
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WYDARZENIA

REKLAMA/PROMOCJA

REKLAMA

Podczas Wielkopolskiej Konferencji 
Samorządowej w Tarnowie Podgór-
nym, która odbyła się 5 kwietnia, 
wójtowie, burmistrzowie i prezy-
denci miast powołali ruch społeczny 
pod nazwą Bezpartyjni – Wielko-
polska.

Jako główne cele statutowe sto-
warzyszenie przyjęło: obronę za-
sad samorządności jako podstawy 
rozwoju lokalnych społeczności, 
w którym głównym podmiotem są 

mieszkańcy, kreowanie i popieranie 
inicjatyw społecznych, sprzyjają-
cych budowie społeczeństwa oby-
watelskiego, propagowanie i wspie-
ranie idei przedsiębiorczości oraz 
wolności gospodarczej.

61 samorządowców – zdecydo-
wana większość obecnych na konfe-
rencji – podpisała akt założycielski 
stowarzyszenia. Prezesem zarządu 
został wybrany Tadeusz Czajka, 
wójt Tarnowa Podgórnego, a wice-

prezesami: Grzegorz Sapiński – pre-
zydent Kalisza, Adam Mytych – za-
stępca prezydenta Leszna, Mariusz 
Zaborowski – burmistrz Ślesina 
oraz Mirosław Wieczór – burmistrz 

Wronek. Ponadto w skład zarządu 
weszli: Beata Klimek – prezydent 
Ostrowa Wielkopolskiego, Dorota 
Gorzelniak – wójt Przemętu, Janusz 
Piechocki – burmistrz Margonina, 
Grzegorz Wojtera – wójt Suchego 
Lasu oraz Cezary Krasowski – wójt 
Brudzewa.

Pierwszym zadaniem, stojącym 
przed powołanym zarządem, jest 
organizacja ogólnopolskiej kon-
wencji programowej. ARz

Ruch bezpartyjnych
W Tarnowie Podgórnym powołano ruch społeczny wójtów, burmistrzów 
i prezydentów pod nazwą Bezpartyjni – Wielkopolska

FO
T.

 A
G

N
IE

SZ
K

A
 R

Z
E

Ź
N

IK

Pamiątkowe zdjęcie zarządu i członków komisji rewizyjnej.

NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Akt założycielski 
podpisało aż 
61 samorządowców

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
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O rekreacyjnych właściwościach 
wody w Tarnowskich Termach prze-
konał się każdy, kto chociaż raz 
skorzystał z oferty tego aquaparku. 
Teraz poznaliśmy wyniki badań, 
potwierdzających również lecznicze 
działanie solanki z tarnowskiego 
odwiertu. O nich opowiadała doktor 
nauk farmaceutycznych 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 na wykładzie, który odbył się 21 
marca w sali GOK Sezam w Tarno-
wie Podgórnym.

Jak pokazały wyniki badań, tar-
nowską solankę można wykorzy-
stywać do leczenia poprzez kąpiele 
i inhalacje. A wachlarz schorzeń, 
leczonych naszą woda jest bardzo 
szeroki:
•  choroby reumatyczne i ortope-

dyczne, w tym: reumatoidalne 
zapalenie stawów, stany po ope-
racjach stawów, stany po urazach 
tkanek miękkich,

•  choroby układu nerwowego: ner-
wobóle przewlekłe i zapalenie 
splotów nerwowych, stany po ura-
zach nerwów, nerwice narządów,

•  choroby układu krążenia: przewle-
kłe choroby naczyń wieńcowych, 

nadciśnienie tętnicze, choroby 
układu żylnego,

•  choroby skóry: łuszczyca, łupież 
czerwony mieszkowy,

•  choroby układu oddechowego: 
przewlekłe nieżyty górnych dróg 
oddechowych i zatok obocznych 
nosa, przewlekłe nieżyty oskrzeli,

•  choroby kobiece: przewlekłe sta-
ny zapalne i pozapalne narządów 
rodnych, zapalenia przydatków, 
rekonwalescencja po zabiegach 

ginekologicznych, dolegliwości 
klimakteryczne.
Jak zapewniała dr Teresa Latour 

podczas swojej wizyty w Tarnowie 
Podgórnym dla uzyskania efektów 
leczniczych pod wpływem kąpieli 
lub inhalacji należy poddawać się 
tym zabiegom systematycznie, każ-
dorazowo od kilkunastu minut do 
30 minut (wg wskazań lekarskich) 
z następującą częstotliwością: co 
najmniej 3 kąpiele tygodniowo 
przez 3-4 tygodnie lub co najmniej 
jedna inhalacja dziennie przez co 
najmniej jeden tydzień. Ponadto 
dr Latour zachwalała jakość wody 
termalnej z gminnego odwiertu 
wskazując na wysokie stężenie lecz-
niczego jodu. Jednym z pomysłów 
na wykorzystanie tych parametrów 
mogłaby być tężnia solankowa!

Wysoka mineralizacja, tempera-
tura (46 stopni C) oraz potwierdzo-
ne właściwości lecznicze otwierają 
zatem nowe możliwości wykorzy-
stania wody, np. przez potencjal-
nych inwestorów, chcących rozwi-
jać nowoczesną rehabilitację czy 
kosmetologię itp. Dodatkowym atu-
tem jest wysoka wydajność źródła 
i bogate zasoby wody solankowej. 
Kto wie, może Tarnowo Podgórne 
w niedalekiej przyszłości stanie się 
centrum leczenia wodą termalną? 
ARz

AKTUALNOŚCI

PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

REKLAMA

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

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

LOKALE BIUROWE LOKALE BIUROWE 
I HANDLOWEI HANDLOWE 

W ATRAKCYJNYCH CENACH 
DO WYNAJĘCIA W CENTRUM DO WYNAJĘCIA W CENTRUM 

HANDLOWYM INBAG SZAMOTUŁY HANDLOWYM INBAG SZAMOTUŁY 
KOM. 500378503 

E-MAIL: NAJEM@INBAP.COM

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 

REKLAMA? 
ZADZWOŃ! 

 691-895-296

DROBNE
• Firma Sprzątająca Clean&Fresh 
podejmie się sprzątania domów 
oraz biur i mycia okien. Kontakt: 
736 239 222 biuro@clean-fresh.pl 

Lecznicza woda
Tarnowo Podgórne w niedalekiej przyszłości stanie się 
centrum leczenia wodą termalną?
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Dr Teresa Latour podczas swojej 
wizyty w Tarnowie Podgórnym 
zapewniała o leczniczych właści-
wościach solanki z tarnowskiego 
odwiertu. 

IV edycja konferencji „Odkodowa-
ny Biznes Odkodowany Samorząd” 
odbędzie się 20 kwietnia w Hotelu 
500 Tarnowie Podgórnym. Wyda-
rzenie organizują gmina Tarnowo 
Podgórne i Tarnowskie Stowarzy-
szenie Przedsiębiorców.

Wzorem lat ubiegłych zapro-
szenie do udziału kierowane jest 
przede wszystkim do samorządow-
ców, przedsiębiorców, ekspertów 
gospodarczych oraz przedstawicieli 
instytucji doradczych. 

– Na konferencji mamy przy-
jemność gościć liderów. To z jednej 
strony kierujący lokalnymi społecz-
nościami prezydenci, burmistrzowie 
i wójtowie, z drugiej zaś kadra zarzą-
dzająca przedsiębiorstwami – mówi 
wójt Ggminy Tarnowo Podgórne Ta-
deusz Czajka. – Dlatego w pierwszej 
części spotkania chcemy skupić się 
na roli nowoczesnego lidera w proce-
sie nawiązywania i rozwijania współ-
pracy pomiędzy tymi grupami. 

Następnie uczestnicy pochylą się 
nad zasadami komunikacji między 
administracją a przedsiębiorcami. 
Te dwie grupy są bowiem często po-
strzegane jako dwa oddzielne świa-
ty, w których obowiązują pozornie 
różne modele współpracy. Takie 
podejście utrudnia nawiązywanie 

i utrzymywanie partnerskich rela-
cji. Konferencja Odkodowany ma 
zatem pomóc w zrozumieniu zasad 
budowania pomostów poprzez po-
znanie języka i systemu wartości 
partnerów rozmów. 

– Kontakty na płaszczyźnie samo-
rządowo-biznesowej prowadzą lide-
rzy, którzy z natury są silnymi oso-
bowościami – mówi Bartosz Majda, 
prezes Tarnowskiego Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców. – Dlatego 
podczas konferencji zastanowimy 
się jakie cechy charakteru pozytyw-
nie wpływają na skuteczność komu-
nikacji, a co za tym idzie sprzyjają 
realizacji wspólnych i indywidual-
nych celów organizacji reprezento-
wanych w dialogu. 

Konferencję otworzy wykład na te-
mat aktualnej sytuacji gospodarczej 
wygłoszony przez prof. Witolda Or-
łowskiego, ekonomistę, publicystę 
i rektora Akademii Finansów i Bizne-
su Vistula. Szczegóły na temat kon-
ferencji, w tym program i formularz 
zgłoszeniowy znajdują się na stronie 
www.odkodowany.pl. ARz

Odkodowany 
po raz czwarty

Profi laktyka to słowo klucz w przy-
padku nowotworów. Jak wynika 
z prognoz WHO w 2020 roku co 
czwarty Polak może usłyszeć po-
dobną diagnozę. O tym jak zmniej-
szyć ryzyko zachorowania, będzie 
można dowiedzieć się 10 kwietnia 
w Przeźmierowie podczas spotka-
nia i bezpłatnych badań, które będą 
mieć miejsce w budynku „starej 
kotłowni” na terenie Szkoły Pod-
stawowej przy ul. Kościelnej. Akcja 
odbywać się będzie w godzinach 
8.00-16.00. 

Badania i porady, które będą 
przeprowadzane podczas akcji: la-
boratoryjne (morfologia, glukoza, 
CRP), pomiar ciśnienia krwi, ana-
liza składu ciała, konsultacja diete-
tyczna. 

Z bezpłatnych badań i porad 
mogą skorzystać wszyscy pełnoletni 
mieszkańcy Wielkopolski. Uwaga: 
organizatorzy proszą o wcześniej-
szą rejestrację telefoniczne zapisy 
pod nr 514 199 334.  

Projekt Wielkopolska Onkologia 
powstał dzięki pasji i zaangażowa-
niu zespołu pracowników Szpitala 
Klinicznego Przemienienia Pań-
skiego w Poznaniu. Wszystko dla 
jednego celu, jakim jest ciągła wal-
ka z mordercą XXI wieku – rakiem. 
ARz (info WSO)

Bezpłatne 
badania!
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REKLAMA

Halę widowiskowo-sportową ofi cjal-
nie otwarto 24 marca w Stęszewie. 
Piątkowy wieczór uświetnił pokaz 
akrobatyczny grupy Alter Trio znanej 
z telewizyjnego programu „Mam ta-
lent”, koncert operetkowy „W krainie 
uśmiechu” w wykonaniu solistów 
z poznańskiego Teatru Muzycznego 
oraz występ kabaretowy Katarzyny 

Pakosińskiej. Podczas drugiego, 
artystycznego, dnia wystąpiło wielu 
rodzimych artystów, którzy zapre-
zentowali swoje talenty przed więk-
szą publicznością. Niedziela była 
natomiast dniem sportowym.

– O budowie hali widowiskowo-
sportowej w Stęszewie mówiliśmy 
już w latach 90-tych – wspominał 

burmistrz Stęszewa Włodzimierz 
Pinczak, który dodał, że koszt inwe-
stycji to 9 mln 600 tysięcy, z czego 
1.695.100 zł zostało dofi nansowane 
przez Ministra Sportu i Turystyki ze 
środków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej w ramach Programu 
Rozwoju Regionalnej Infrastruktury 
Sportowej. Lech

Stęszew ma piękną halę
Koszt inwestycji to niemal 10 milionów złotych
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Spotkanie hodowców bydła i produ-
centów mleka odbyło się 21 marca 
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
Gminy Stęszew. Organizatorem 
była Polska Federacja Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka – Koło 
Rejonowe w Stęszewie. Jego prezes 
Henryk Olejniczak przywitał zebra-
nych, a następnie przedstawiono 
dane podsumowujące wyniki prac 
hodowlanych   w  2016 r. w woje-
wództwie wielkopolskim. W dal-
szej części zaprezentowano wyniki 

za rok 2016 w RKHiBP Stęszew. 
Następnie burmistrz gminy Wło-
dzimierz Pinczak wręczył dyplomy 
najlepszym hodowcom w Kole Rejo-
nowym Stęszew. Najwyższe miejsce 
w rankingu zajął Jerzy Kokociński, 
który otrzymał również pamiątkowy 
puchar. 

Najlepsi hodowcy według wy-
dajności mlecznej: 1. Kokociński 
Jerzy – 12.259, 2. Olejniczak Piotr 
– 10.655, 3. Sapała Piotr – 10.214. 
Red

Najlepsi hodowcy 
Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania. 
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Cieszymy się, że przez sześć lat ist-
nienia „Nasz Głos Poznański” stał 
się rozpoznawalną marką, zyskał 
szerokie grono Czytelników, o czym 
świadczy jeden z najwyższych na-
kładów na rynku wydawniczym 
w regionie, ale i liczne patronaty nad 
przeróżnymi wydarzeniami: koncer-
tami, festynami, zawodami sporto-
wymi, różnymi eventami, ale także 
nad m.in. Teatrem Muzycznym, czy 
wieloma klubami sportowymi. 

Zależało nam, by stać się opinio-
twórczą redakcją i cel ten zrealizo-
waliśmy. Wszak nasi dziennikarze 
goszczą w programach TVP Poznań 
i Radia Merkury. 

Co ważne, zyskaliśmy zaufanie 
wielu Reklamodawców, dzięki któ-
rym możliwe jest wydawanie nieod-
płatnej gazety. Za co Im serdecznie 
dziękujemy! 

To co nas także wyróżnia, to także 
bardzo staranny kolportaż! Dostęp-
ni jesteśmy w ponad 300 punktach 
Poznania i 19 okolicznych gmin 
(na kasach w marketach – m.in. 
Piotr i Paweł, w sklepach ogólno-
spożywczych i innych, urzędach, 
bankach, obiektach rekreacji (cen-
tra tenisowe, pływalnie, siłownie, 
SPA), hotelach oraz restauracjach), 
a także w salonach samochodo-

wych, stacjach paliw, hurtowniach 
budowlanych) oraz w… taksówkach 
RMI Taxi. Rozdajemy także gazetę 
bezpośrednio za pomocą hostess – 
słowem wszędzie tam, gdzie coś się 
dzieje, gdzie przebywają ludzie. 

Dynamicznie rozwijamy nasz 
portal www.naszglospoznanski.pl, 
który jest szybkim źródłem infor-

macji. Wielką popularnością cieszą 
się nasze konkursy, w których roz-
dajemy nagrody, głównie bilety na 
wydarzenia kulturalne i sportowe. 

Przygotowujemy plebiscyty, son-
dy i sondaże. Podejmujemy wiele 
inicjatyw…

Przy tej okazji, bo jubileusz to taki 
moment, gdy można się trochę po-
chwalić, miło nam poinformować, że 
„Nasz Głos Poznański” w minionym 
okresie został nagrodzony przez Sto-
warzyszenie Dziennikarzy RP tytu-

łem „Redakcja Roku”, otrzymaliśmy 
statuetkę „Celne Pióro” i prestiżowy 
tytuł The Best in Poland – Najlepsze 
w Polsce oraz certyfi kat Najwyższa 
Jakość i najważniejsze biznesowe 
wyróżnienie roku „Ikar Biznesu” za: 
„Stworzenie nowoczesnej platformy 
informacyjnej dla mieszkańców Po-
znania i okolicznych gmin”. 

Red. nacz. Sławomir Lechna 
został natomiast uhonorowany 
medalem „Labor omnia vincit” – 
„Praca wszystko zwycięża”, a 23 
marca – Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi nadanym z inicjatywy Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi 
w działalności na rzecz społeczno-
ści lokalnej, promowanie idei pracy 
organicznej oraz walorów regionu. 
W uzasadnieniu napisano ponadto, 
że „dzięki działalności redaktora 
naczelnego, cenionego dziennika-
rza w środowiskach branżowych, 
wydawnictwo „Nasz Głos Poznań-
ski” ma walory edukacyjne, infor-
macyjne i promocyjne, wpływa na 
świadomość Czytelników”.

Cieszymy się, że tyle miłych słów 
słyszymy na co dzień od Państwa, 
a za życzliwe rady serdecznie dzię-
kujemy.
Redakcja 
„Naszego Głosu Poznańskiego”

12 kwietnia 2011 roku ukazał się pierwszy numer „Naszego 
Głosu Poznańskiego”. Od tego momentu mija właśnie sześć lat!

Bohaterowie jednej z naszych okładek założyciele zespołu Kombii Grze-

gorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk z red. Ireneuszem Antkowiakiem.
Co tydzień jesteśmy w audycjach Radia Merkury. Na zdjęciu red. Tomasz Woźniak. 

„NGP” możecie zabrać m.in. z kas w marketach „Piotr i Paweł”. 

Red. nacz. Sławomir Lechna (pierwszy z lewej) został 23 marca laureatem Srebrnego Krzyża

„Nasz Głos 
Poznański” 

ma jeden 
z najwyż-

szych 
nakładów na 

rynku wy-
dawniczym 
w regionie. 

Jednym 
z ponad 
300 stałych 
punktów 
dystrybucji 
są Tarnow-
skie Termy. 

NGP” możecie zabrać m in z kas k t h Pi i P ł”

Przygotowujemy 
plebiscyty, sondy 
i sondaże. 
Podejmujemy wiele 
inicjatyw…

Sześć lat „Naszego Głosu Poznań
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Często gościmy w programie TVP 
Poznań „Dziennikarze sądzą”. 

Na zdjęciu red. Ireneusz Antkowiak. 

a Zasługi nadanego przez Prezydenta RP. 

„Nasz Głos Poznański” rozdają również hostessy.
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Marek Woźniak 
marszałek województwa 
wielkopolskiego
— Szanowny Jubilacie, pro-
szę przyjąć serdeczne życzenia 
urodzinowe! Sześć lat funkcjo-
nowania na niełatwym rynku 
mediów to z pewnością spory już 
bagaż doświadczeń, ale też wciąż 
świeżość i energia, tak potrzebne 
do podejmowania pozytywnych 
tematów.
Doceniam to, że konsekwentnie 
„Nasz Głos Poznański” pisze – jak 
zapowiadał – o nas i dla nas, dla 
naszej przyjemności i satysfakcji. 
W czasach, w których to głównie 
konfl ikt jest medialny, pozytywne 
wiadomości są tym bardziej cenne. 
Potrzebujemy dobrych, rzetelnie 
podanych informacji, chcemy się 
nimi karmić.
Życzę Jubilatowi, by wciąż pozo-
stał gazetą pozytywną, po którą 
sięgamy, bo chcemy wiedzieć, co 
dzieje się bliżej i dalej.
Nasz coraz bardziej konkurencyj-
ny na mapie Europy region, z silną 
stolicą i pierścieniem prężnie 
działających samorządów powiatu 
poznańskiego to wdzięczny temat 
dla dziennikarzy, szukających 
pozytywnych newsów. Trzeba 
tylko umieć je dostrzec i rzetelnie 
opisać, co się udaje NGP, sądząc 
po sporym i wiernym gronie 
Czytelników. Gratuluję, życząc 
popularności i trwania w dobrej 
kondycji przez kolejne lata!

Jacek Jaśkowiak
prezydent Poznania
— Mija już kolejny rok, jak miesz-
kańcy Poznania i powiatu poznań-
skiego sięgają po lekturę „Naszego 
Głosu...”. To dobra, aktualna lektu-
ra o ich najbliższej okolicy. Z okazji 
szóstych urodzin życzę Redakcji, by 
oferowaną treścią przyciągała coraz 
więcej Czytelników. Ważne, by nie 
tylko dostarczała im bieżących in-
formacji o mieście i regionie, ale też 

inspirowała do aktywności i zmian 
na lepsze. By nie tylko relacjonowa-
ła odbywające się wydarzenia, ale 
też stawiała pytania, pobudzając 
do refl eksji i działania na rzecz 
lokalnych społeczności.

Tomasz Łubiński
wicestarosta poznański
— Nasz – bo dotyczy nas, wszyst-
kich mieszkańców powiatu poznań-
skiego. Głos – opiniotwórczy i pro-
społeczny, a także bardzo słyszany 
wszędzie tam, gdzie dzieje się coś 
ważnego. Poznański – jak powiat, 
który każdego dnia przynosi nowe, 
ciekawe informacje dla i o miesz-
kańcach. Nasz Głos Poznański 
kolejny rok udowadnia, że istnienie 
mediów na poziomie lokalnym jest 
pochodną odpowiednio wysokiego 
poziomu silnego i niezależnego sa-
morządu. Dlatego z okazji szóstych 
urodzin nadal życzę młodzieńczej 
światem fascynacji: obfi tości 
tematów, które warto publikować, 
zatrzęsienia zdjęć, które powinno 
się pokazać, mnóstwa ciekawych 
historii, o których chce się opo-
wiedzieć i tłumu ludzi, z którymi 
przyjemnie się rozmawia. A przede 
wszystkim rzeszy odbiorców, dla 
których warto to wszystko robić.

Adam Szejnfeld
poseł do Parlamentu Europejskiego
— Waga i znaczenie niezależnych 
mediów w demokratycznym pań-
stwie jest trudna do przecenienia. 
Dotyczy to tak mediów krajowych, 
jak i regionalnych oraz lokalnych. 
Obchodzący kolejną rocznicę swo-
jej działalności „Nasz Głos Poznań-
ski” odgrywa tę właśnie bardzo 
ważną rolę w naszym regionie. Do-
konuje bowiem nie tylko przekazu 
informacyjnego, ale wnosi również 
niebagatelny wkład w poznańską 
i wielkopolską integrację, podtrzy-
mywanie tradycji oraz utrzymywa-
nie więzi społecznych, kulturalnych 
i gospodarczych. Nie bez znacze-

nia jest też udział Wydawnictwa 
w budowaniu wielkopolskiego 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Z tych też powodów wszystkim 
dziennikarzom, pracownikom 
i współpracownikom „Naszego 
Głosu Poznańskiego” składam gra-
tulacje z okazji dotychczasowych 
osiągnięć, a także szczere życzenia 
dalszej odpowiedzialnej pracy na 
rzecz naszego regionu i wielkopol-
skiej społeczności.

Jan Broda
wójt Komornik
— Gratuluję Redaktorowi Na-
czelnemu kolejnego jubileuszu 
„Naszego Głosu Poznańskiego”. 
Lata lecą, a gazeta od początku 
cieszy się zaufaniem i uznaniem 
Czytelników. Skutecznie umacnia 
swoją pozycję i jest już rozpo-
znawalnym znakiem jakości na 
trudnym rynku mediów zarówno 
internetowych, jak tradycyjnie pa-
pierowych. Dzięki wydaniu elek-
tronicznemu gazety jesteśmy na 
bieżąco z wiadomościami z całego 
powiatu, a wydanie papierowe 
jest dostępne w wielu punktach 
w gminie. Życzę dalszych sukce-
sów i utrzymania osiągniętego, 
wysokiego poziomu.

Tadeusz Czajka
wójt Tarnowa Podgórnego
— Z uznaniem obserwuję, jak 
gazeta i portal „Nasz Głos Poznań-
ski” umacniają swoją pozycję 
na lokalnym rynku mediowym. 
Jestem przekonany, że dla miesz-
kańców i przedsiębiorców gminy 
Tarnowo Podgórne są one boga-
tym źródłem aktualnych informa-
cji o wydarzeniach w Poznaniu 
i powiecie poznańskim. Redakcji 
gratuluję energii i determinacji 
w realizowaniu interesujących ini-
cjatyw, aktywizujących i integrują-
cych grono czytelników, a z okazji 
jubileuszu życzę wielu dalszych 
sukcesów!

Adrian Napierała
wójt Dopiewa
— „Nasz Głos Poznański” jest 
gazetą bliską każdemu mieszkań-
cowi gminy Dopiewo. Aktual-
ne tematy dotyczą wydarzeń 
i problemów związanych z całym 
obszarem metropolitarnym, co 
wyróżnia Was na rynku pra-
sy. Wiem, że doceniają Was 
specjaliści (m.in. tytuł Redakcja 
Roku, Celne Pióro, The Best in 
Poland itd), ale serdecznie życzę 
Wam nadal rosnącej popularno-
ści wśród Czytelników. Proszę 
przyjąć szczere życzenia sympatii 
i uznania. Serdecznie gratuluję 
Wam sześciu lat istnienia. Swoim 
pisaniem, poczytnością i obec-
nością w 19 gminach i Poznaniu 
udowadniacie, że pozytywne 
informacje są naszym mieszkań-
com potrzebne. Życzę redakcji 
interesujących tematów na co 
dzień oraz wytrwałości i dociekli-
wości oraz kolejnych sukcesów, 
a Czytelnikom i mieszkańcom 
w imieniu swoim i samorządu 
gminy Dopiewo zdrowych i spo-
kojnych Świąt Wielkanocnych. 

Włodzimierz Pinczak
burmistrz Stęszewa
— Cieszę się, że na terenie gminy 
Stęszew ukazuje się gazeta, która 
rzetelnie i obiektywnie opisuje to 
co się dzieje nie tylko u nas, ale 
i w gminach sąsiednich. „Nasz 
Głos Poznański” to źródło wiedzy 
o zmianach zachodzących w Po-
znaniu i okolicznych gminach, 
a także bieżących wydarzeniach 
kulturalnych. Doświadczenie 
zespołu redagującego i profesjo-
nalizm we współpracy z samorzą-
dami gwarantują wysoką jakość 
merytoryczną i grafi czną, co 
niewątpliwie ma wpływ na atrak-
cyjność gazety i pozytywne jej 
postrzeganie przez Czytelników.

Gratulacje i życzenia nadesłali: 

ńskiego”

i TVP
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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. Piekary 
17, p. VIII, 61-823 Poznań. Kandy-
datów można też zgłaszać za pomocą 
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi w maju 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.2016.2147 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 
– działki nr:

• cz.dz. 152/2 obręb Drożdżyce; 
• cz.dz. 165 obręb Strykowo;
• cz.dz. 127/2 obręb Wronczyn;
• dz. 1185/1 obręb Stęszew;
• cz.dz. 861/4 obręb Stęszew;
• dz. 848/5 obręb Stęszew.
Wykaz umieszczony został również na stronie www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski Gminy Stęszew pod nr tel. 
61 8 197 149, pokój nr 16.

REKLAMA

REKLAMA? ZADZWOŃ!  691-895-296

Impreza łączy „Dzień Kobiet” z „Pri-
ma aprilis”, dlatego uczestniczki się 
przebierają. Tym razem motywem 
przewodnim wydarzenia był wczesny 
PRL i głęboka komuna. Królowały: 
grochy, tapiry, upięcia i rozkloszo-
wania. Panie miały do przejechania 
ponad 50 km, a po drodze czekało na 
nie mnóstwo zadań: latały na mio-
tle, jeździły kombajnem, strzelały 
z łuku, zbierały groch w rękawicach 
technicznych, wykonywały slalom 
autem między pachołkami i pchały 
w goglach spawalniczych. Załogi 
startowały z Dopiewa, a kończyły we 
Fiałkowie, w Muzeum Motoryzacji 
Zbigniewa Koprasa.

Zwyciężczyniami okazały się pa-
nie z załogi nr 127 (Sylwia Książ-
kiewicz i Elżbieta Przynoga – 304,6 
pkt). Na drugim miejscu uplasowa-
ła się załoga nr 106 (Anna Pacanow-
ska – Stasiak, Magdalena Adamek 
– 306,8). Trzecie miejsce przypadło 
załodze nr 141 (Katarzyna Idczak, 
Marta Majsner, Edyta Sikorska – 
338,9).

Po rajdzie panie mogły się zre-
generować przy  maszynie masu-
jącej krągłości, obejrzeć występ 
iluzjonisty i przekąsić co nieco. 
Wszystkie załogi otrzymały nagrody 
i upominki, a do najlepszych powę-
drowały puchary. Organizatorem 
„Motobabek 2017” było Stowa-
rzyszenie Miłośników Starych Sa-
mochodów i  Motocykli „Mikrus”, 
a partnerem gmina Dopiewo. 
Beata Spychała

Motobabki z PRL-u
57 żeńskich załóg samochodowych wyjechało w trasę ósmej 
edycji rajdu „Motobabki”, który odbył się  2 kwietnia

Dzieci z osiedla Poetów w Komor-
nikach już w tym roku będą miały 
swój plac zabaw. 2 marca wszczęto 
procedurę udzielenia zamówienia 
publicznego nieprzekraczającego 
30.000 euro na zaprojektowanie 
i wybudowanie go na terenie dzia-
łek oznaczonych numerem ewi-
dencyjnym gruntu 1047/7, 1047/8 
i 1048/1.

Na zlokalizowanym pod lasem 

placu zostaną zamontowane dwie 
huśtawki ważki, dwie na sprężynie 
oraz jedna wahadłowa podwójna 
z siedziskiem typu koszyk i deska. 
Najmłodsi mieszkańcy osiedla będą 
mogli korzystać z zestawu zabawo-
wego ze zjeżdżalnią, drabinkami 
i podestami oraz spędzać beztroskie 
chwile na karuzeli i w domku zaba-
wowym z liczydłem. 

Jako nawierzchnia amortyzująca 

zastosowany zostanie piasek płuka-
ny o frakcji 0,2 – 2 mm, a cały teren 
placu zabaw ogrodzony będzie siat-
ką powlekaną o wysokości 150 cm. 

W postępowaniu złożonych zo-
stało 12 ofert, obecnie trwa ich ana-
liza. 

Termin zakończenia realizacji 
placu zabaw określono na 10 lipca 
2017 r.
Karolina Wilak

Nowy plac zabaw w Komornikach
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Wójt gminy Duszniki 
informuje, iż został ogłoszony przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

Zgodnie z art. 38 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 – wywieszono ogłoszenie 
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych położonych na terenie miejscowości 
Grzebienisko, Sędzinko-Zalesie, Sękowo i Kunowo.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.
duszniki.eu. 

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61-2956530 pokój nr 4). 
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W pierwszym etapie trwającym ok. 
7 tygodni, prace rozpoczęły się na 
odcinku ul. Grunwaldzkiej od ul. 
Kolejowej do ul. Szkolnej. Utrud-
nienia drogowe są związane z wyłą-
czeniem ruchu na tym odcinku dla 
pojazdów jadących z Komornik do 
Poznania. Objazd został poprowa-
dzony ulicami: Szkolną, Fabianow-
ską, Trzebińską, Sycowską i Woł-
czyńską. Ruch pojazdów z Poznania 
do Komornik jest możliwy po do-
tychczasowej drodze. Natomiast 
ruch pieszych zapewniono przez 
cały okres budowy. Z kolei autobusy 
linii 716 jeżdżą objazdem przez ul. 
Fabianowską a następnie ul. Skrytą 
na ul. Grunwaldzką.

– Apelujemy do kierowców o za-
chowanie szczególnej ostrożności 
oraz dostosowanie się do nowej 
organizacji ruchu na czas pro-
wadzenia robót. Mamy nadzieję, 
że rekompensatą za utrudnienia 
w ruchu, będzie realizacja nowej 
i bezpiecznej drogi – mówi Tomasz 
Łubiński, wicestarosta poznański. 

– W ubiegłym roku przebudowano 
pierwszy fragment drogi powiato-
wej od ul. Wołczyńskiej do przed-
szkola. W tym roku kontynuacja 
prac będzie na dalszym, niemal 
kilometrowym odcinku – do ulicy 
Szkolnej – dodaje wicestarosta. 

W ramach modernizacji wykonana 
zostanie m.in. wymiana konstrukcji 
i ułożenie nowej nawierzchni jezdni. 
Ponadto w planach jest budowa kana-
lizacji deszczowej, chodników i zjaz-
dów, a także zatok autobusowych. 
Zmodernizowana zostanie również 
sygnalizacja świetlna na skrzyżowa-
niu z ulicą Kolejową, a przy skrzyżo-
waniu z ulicą Szkolną na przejściu dla 
pieszych powstanie azyl.

Przebudowa drogi otrzymała do-
fi nansowanie w ramach Rządowego 
Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2014–2019. Dotacja z bu-
dżetu państwa wynosi 2.791.189 zł. 
Pozostałą kwotę sfi nansują ze 
swych budżetów powiat poznański 
i gmina Komorniki.

Objazd 
w Plewiskach

6 kwietnia rozpoczęła się przebudowa kolejnego odcinka 
ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach. Wartość inwestycji to ponad 5 mln zł 

Katarzyna 
Wozińska-Gracz
redakcja@naszglospoznanski.pl

Już po raz trzeci powiat poznański, 
wspólnie z gminą Swarzędz uru-
chamia linię 471. Jej zadaniem jest 
połączenie dużych osiedli miesz-
kaniowych Swarzędza, Koziegłów 
i Murowanej Gośliny z turystyczny-
mi szlakami rowerowymi przebie-
gającymi przez Puszczę Zielonka 
i przez zalesione tereny gminy Suchy 
Las. Linia funkcjonować będzie we 
wszystkie soboty, niedziele i święta 
od 29 kwietnia do 15 października, 
włącznie z przerwą wakacyjną, a tak-
że w poniedziałki 2 maja i 14 sierp-
nia oraz w piątek 16 czerwca. 

W głównej mierze linia adreso-
wana jest dla rodzin i grup koleżeń-
skich, które lubią spędzać aktywnie 
wolny czas. Podstawową jej ideą 
jest zwiększenie bezpieczeństwa 
grup rowerowych tak, aby planując 
wycieczkę, mogły one ominąć drogi 
publiczne o dużym natężeniu ruchu, 
które pozbawione są ścieżek rowero-
wych. Ponadto zapewnia dodatkowe 
połączenie dla mieszańców powiatu 
poznańskiego łącząc od tego roku 
pięć gmin: Swarzędz, Czerwonak, 
Murowaną Goślinę, Suchy Las (Bie-
drusko) oraz Pobiedziska. 

Tegoroczną nowością jest jej 
funkcjonowanie we wszystkie week-
endy lipca i sierpnia oraz wjazd 
6  kursów dziennie na teren gminy 
Pobiedziska. Kursy te będą zsyn-
chronizowane tak, aby mieszkańcy 
Pobiedzisk, chcący jechać do Mu-

rowanej Gośliny i Biedruska, mogli 
przesiąść się na odpowiedni auto-
bus na przystanku Wierzonka.

W dalszym ciągu podstawowym 
zadaniem jest dowóz turystów pie-
szych i poruszających się na rowe-
rze do następujących szlaków rowe-
rowych: EuroVelo R1, R2, R3, R4, 
R5, R6 i R9, do Szlaku Kościołów 
Drewnianych, do Małej i Dużej Pę-
tli Rowerowej oraz do Cysterskiego 
Szlaku Rowerowego i Pierścienia 
dookoła Poznania. Kolejnym ce-
lem jest również dowóz całych ro-
dzin w rejon kąpieliska Tropicana 
w Owińskach, czy nad jeziora Stę-
szewskie, Wronczyńskie i Jerzyń-
skie na terenie gminy Pobiedziska.

Tak, jak w minionych latach, li-
nię obsługiwać będzie Swarzędz-
kie Przedsiębiorstwo Komunalne, 
spółka wydzielona z Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Swarzędzu. 
Jako jedyna w metropolii posiada 
2 przyczepy do przewozu rowerów, 
a także autobusy niskopodłogowe 
przystosowane do ich holowania. 
Każdą z przyczep można przewieźć 
jednorazowo około 15  rowerów. 
Zbigniew Rusak

Autobusem z rowerami

Połączenie będzie 
czynne we wszystkie 
wakacyjne weekendy

KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO
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Dyskusję poprowadzą: Krystyna 
Różańska-Gorgolewska – artysta 
malarz, krytyk sztuki, kurator wy-
staw oraz Piotr Bernatowicz histo-
ryk i krytyk sztuki, kurator wystaw. 
W realizacji uczestniczyć będą też 
m.in.: Marcel Skierski – redaktor 
zespołu redakcyjnego kultury i re-
portażu Radia Merkury oraz Jadwi-
ga Grzybak – historyk sztuki. 

– Nasz nowy program kulturalny 
to także spore wyzwanie organiza-
cyjne. Jednak zgodnie z naszą strate-
gią rozwoju zrobimy wszystko, żeby 
słuchacze otrzymali audycję na naj-
wyższym poziomie merytorycznym. 
Postanowiliśmy, że realizując misję 
radia publicznego, kultura będzie 
miała znaczące miejsce w naszej 
ramówce – powiedział Filip Michał 
Rdesiński, prezes Radia Merkury. 

W ramach jednego programu 
poruszone zostaną tematy, których 
punktem wyjścia będą aktualne 
wydarzenia kulturalne odbywające 
się w Poznaniu i regionie: wysta-
wy, spektakle teatralne, premiery 
i wznowienia książek, festiwale 
i koncerty.

Jednak program nie będzie miał 
formy omawiania tych wydarzeń, ale 
będzie próbą zobaczenia ich w szer-
szej perspektywie kulturowej, ze 
szczególnym akcentem na problem 
zderzania się i przenikania różnych 
nurtów kulturowych, angażowania 
kultury w debatę społeczno-politycz-
ną oraz kwestii wojen kulturowych. 

– Do rozmowy na dany temat za-
proszeni zostaną goście – eksperci, 
krytycy, naukowcy, dziennikarze, pi-
sarze i artyści. Reprezentować będą 
różne opcje i punkty widzenia. Pro-
gram będzie mieć charakter dyna-
micznej dyskusji, do której włączać 
się będzie także publiczność obecna 
studiu. Mam nadzieję, że uda nam 

się zapraszać także osoby, które 
nie zajmują się kulturą zawodowo 
– odbiorców działań artystycznych, 
mieszkańców Wielkopolski studen-
tów, uczniów. Serdecznie zapra-
szam do wzięcia udziału w debacie 
na temat szeroko pojętej kultury 
w Radiu Merkury – powiedział pod-
czas piątkowej konferencji prasowej 

Piotr Bernatowicz, pomysłodawca 
„Arsenału kultury”. 

Punktem wyjścia pierwszego pro-
gramu będzie przedstawienie pt.: 
„Malowany ptak” w Teatrze Pol-
skim w Poznaniu, którego premie-
ra odbyła się 26 marca 2017 roku. 
Spektakl oparty m.in. na prozie 
Jerzego Kosińskiego będzie pretek-

stem do rozmowy na udziale kultury 
i artystów w dyskusjach na temat re-
lacji polsko-żydowskich w XX i XXI 
wieku. O rozbrajaniu i kreowaniu 
dotyczących obu narodów stereo-
typów w dziełach sztuki i literatury, 
a także o manipulowaniu historią 
w tekstach kultury. 
pb, elach

„Arsenał kultury” już wkrótce
Nowy godzinny program kulturalny w formie dyskusji między zaproszonymi gośćmi, 5 maja o godz. 19 
zadebiutuje na antenie Radia Merkury Poznań 
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Punktem wyjścia 
pierwszego progra-
mu będzie przedsta-
wienie pt.: „Malo-
wany ptak”
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Tradycyjnie w sobotę (18 marca) 
odbyło się Grand Prix Seniorów, 
a w niedzielę Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego Biała Dama. 
Organizatorami obu turniejów od 
samego początku są: Kluby Tańca 
„Finezja i „Belcanto” z Poznania 
oraz Kórnickie Centrum Rekreacji 
i Sportu „OAZA” i Urząd Miasta 
i Gminy w Kórniku.

 Festiwal cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem, zarówno wśród 
startujących, jak i widzów, którzy 
przyjechali z całej Polski. Jak pod-
kreślali jest on ulubionym turniejem 
wśród par seniorskich. Co roku na 
Grand Prix Seniorów przyjeżdża 
rekordowa liczba par. Według za-
wodników startujących w turnieju 
wpływ na frekwencję ma atmosfera 
panująca w kórnickiej „OAZIE”.

W sobotnim turnieju uczestnicy 
startowali w trzech blokach tanecz-
nych, podzielonych ze względu na 
wiek uczestników, klasy i style ta-
neczne.  Szczególne uznanie wzbu-
dzały pary startujące w kategorii 
wiekowej 50+, które wspaniale się 
prezentowały i bardzo dobrze tań-

czyły. Wysoki poziom turnieju po-
twierdziła prowadząca sobotnią Galę 
Tańca Iwona Pavlović, wielokrotna 
mistrzyni Polski w tańcu i sędzia 
międzynarodowy, szerokiej publicz-
ności znana jako „Czarna Mamba” 
z programu „Taniec z gwiazdami”. 
Sobotnią galę uświetnił   wspaniały 
występ Katarzyny Błoch, mistrzy-
ni Polski w tańcu na wózku, która 
najpierw zaprezentowała się z Hu-
bertem Łaganowskim, z partnerem 
tańczącym na wózku w tzw. katego-
rii duo, a następnie z  Markiem Za-
borowskim w kategorii combi, czyli 
w kategorii, w której jeden z partne-
rów porusza się na wózku.  

  Niedzielny turniej podzielony 
był też na trzy bloki taneczne. Na 
samym początku prezentowali się 
najmłodsi tancerze, którzy dopiero 
zaczynają rywalizację w konkursach 
tańca towarzyskiego, a następnie 

ich „starsi koledzy”. Turniej nie-
dzielny prowadził Krzysztof Cza-
pliński, tancerz i instruktor tańca. 
Natomiast Galę Tańca uświetnił 
wspaniały i bardzo energetyczny 
występ Rafała Maseraka i rosyjskiej 
tancerki Alesyi Surowej, znanych 
z programu „Taniec z gwiazdami”. 
Alesya zastąpiła w pokazie Anię 
Głogowską, która dwa tygodnie 
wcześniej doznała kontuzji pod-
czas pokazu. Ania Głogowska jed-
nak przyjechała na koniec gali, by 
wspólnie z burmistrzem Jerzym 
Lechnerowskim, zastępcą kierowni-
ka CRiS „OAZA” Joanną Stepczyń-
ską i „Białą Damą” 2017 Malwiną 
Bartkowiak wręczyć najlepszym 
parom medale, dyplomy i puchary. 
Krzysztof Buszkiewicz, kórnicki ju-
biler, ufundował dla najlepszej pary 
wybranej przez publiczność zegarki.

Kórnik w tańcu
Po raz siódmy w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 
„OAZA” zorganizowany został Festiwal Tańca Towarzyskiego 
Biała Dama
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Organizatorzy Krakowskiego Salo-
nu Poezji, który od pewnego czasu 
gości także w Zamku Kórnickim, 
zapraszają znakomitych wykonaw-
ców z różnych pokoleń. Po artystach 
o tak ugruntowanej pozycji w pleja-
dzie najwybitniejszych aktorów pol-
skich scen, jak Daniel Olbrychski, 
Piotr Fronczewski, czy Anna Seniuk, 
1 kwietnia spotkała się z publiczno-
ścią w Poznaniu i Kórniku aktorka 
młodego pokolenia Anna Cieślak.

Być może nazwa miesiąca za-
inspirowała wybór tekstów, które 
przedstawiła pani Anna – usłysze-
liśmy bowiem fragmenty poematu 
„Kwiaty Polskie” Juliana Tuwima. 
Obok barwnych opisów róż, próby 

opisania słowem zapachów, rozwa-
żań na temat poezji, usłyszeliśmy 
także znany z wokalnych adaptacji 
fragment „Grande Valse Brillante” 
(„Czy pamiętasz, jak z tobą tań-
czyłem walca / Panno, madonno, 
legendo tych lat?”. Tło muzyczne 
zapewniła po raz kolejny harfi stka 
Natalia Różańska.

Krakowskie Salony Poezji w Te-
atrze Muzycznym w Poznaniu i na 
Zamku w Kórniku organizowane są 
we współpracy z poznańskim Od-
działem Towarzystwa Literackiego 
im. Adama Mickiewicza. Opiekę 
merytoryczną obejmuje jego prezes 
prof. UAM dr hab. Wiesław Rataj-
czak z UAM w Poznaniu. ŁG

22 kwietnia o godz. 19 w hali wi-
dowiskowo-sportowej w Stęszewie 
odbędzie się koncert Andrzeja Pia-
secznego.

Bilety w cenie: płyta główna – 
95 zł, trybuny – 85 zł. Można je na-
być w Domu Kultury w Stęszewie ul. 
Poznańska 22A. Więcej informacji: 
www.steszew.pl www.facebook.
com/GminaStęszew; www.facebo-
ok.com/DomKulturyStęszew lub 
pod nr 604 056 766.

Spotkajmy się na koncercie, 
gdzie z pewnością nie zabraknie 
ulubionych utworów artysty, jak 
i publiczności! Red

Kwiaty Polskie 
na Zamku

Piaseczny w Stęszewie

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Festiwal cieszy się 
dużym zaintereso-
waniem

Galę Tańca uświetnił występ 
Rafała Maseraka i Alesyi Surowej.

• Dla naszych Czytelników 
mamy podwójne zaproszenie. 
Jak je zdobyć? Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl .

Mamy zaproszenie
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Jest Pan zadowolony ze startu 
w Korei? 

— Zająłem 6 miejsce w półmarato-
nie, z czasem 1:29. Jako 3-osobowa 
drużyna wywalczyliśmy drugie 
miejsce dla Polski, tuż za Koreą 
Płd. i przed Wielką Brytanią. Byli 
ze mną w drużynie: Andrzej Macioł 
z Krakowa i Krzysztof Borowski 
z Częstochowy. Biorąc pod uwagę 
fakt, że na starcie stanęło 1000 
zawodników z 76 krajów, to wynik 
cieszy. Polskę reprezentowało 43 
zawodników, a Wielkopolskę 15. 

W jakich innych krajach Pan 
biegał? 

— Korea jest najdalszym miejscem 
na mojej mapie biegowej. Biegałem 
w całej Europie, poza Wschodem.

Dlaczego biegi? 

— Regularnie biegam od 12 roku 
życia. Zaczynałem w młodzikach, 
byłem mistrzem Dolnego Śląska. 
Wywodzę się z biegów przez 
przeszkody. Regularnie od 20 lat 
biegam półmaratony w Murowa-
nej Goślinie, gdzie odbywają się 
mistrzostwa Polski weteranów 
w półmaratonie. Ostatnio zająłem 
czwarte miejsce, dwa lata temu 
pierwsze.

Ma pan 62 lata, w tym pół wieku 
biegania. Ile km pan przebiegł?

— Obecnie jestem w trakcie 
trzeciego okrążenia kuli ziemskiej. 
Mniej więcej na 90-tysięcznym 
kilometrze. Tygodniowo biegam 
ok. 100 km. Urządzamy sobie ze 
znajomymi wycieczki biegowe po 
20 km. Okolice Dopiewa znam 
bardzo dobrze. Mam rozpoznany 
każdy fyrtel w promieniu 15 km. 
Mieszkam tu od 1999 r. Biegałem 
w różnych miejscach. Ojciec był 
żołnierzem zawodowym, więc 
jeździłem po kraju. –

Niebawem odbędzie się VIII 
„Bieg o Koronę Księżnej Dąbrów-
ki”, największa impreza biegowa 
gminy Dopiewo. Jaki jest Pana 
udział w jej narodzinach?

— Jestem szlakowym trasy. Była 
determinacja, żeby wyznaczyć stałą 
trasę, miałem wybiegane ścieżki, 
więc wziąłem w tym udział. Istotne 
było to, żeby wybrać ścieżki najlep-
sze. Stąd na trasie jest np. alejka 
konwaliowa, która intensywnie 
pachnie i zachwyca w okresie kwit-
nienia. Brałem udział we wszyst-
kich edycjach tego biegu.

Co Panu daje ten sport?

— To satysfakcja i zdrowie. Nie 
wiedziałem, że to moje bieganie 

przyda się kiedyś w życiu. Oddałem 
córce prawy płat wątroby. Przed 
tym przeszczepem, a była to ope-
racja pionierska w kraju, miałem 
robione liczne badania. Okazało 
się, że mam tętno 46. Lekarze 
myśleli, że coś ze mną nie tak, ale 
ja ich uspokajałem, że wszystko 
ze mną dobrze, że to od sportu. 
Mam obecnie wyniki jakbym był 
trzydziestoparolatkiem, a mam 62 
lata. Moja życiówka w maratonie 
to 2:36.

W ilu zawodach brał pan udział?

— Zawody są dla mnie istotne, bo 
pozwalają na rywalizację. Trud-
no by było to wszystko zliczyć. 
Z pewnością uzbierałoby się ponad 
100 półmaratonów i 50 maratonów. 
Zawsze mam cele związane z zawo-
dami rangi mistrzowskiej, czasem 
blokadą są kwestie fi nansowe. 
Staram się też uczestniczyć w po-
pularnych zawodach biegowych 
w regionie i kraju.

Największe osiągnięcia? 

— Cenię sobie złoty medal mi-
strzostw Europy weteranów w LA 
w Poznaniu w 2006 r. na 3000 
m z przeszkodami. Zadowolony 
jestem ze startu we francuskim 
Lionie na 2000 m z przeszkodami, 
choć zająłem 4 miejsce. Srebro 
otrzymałem za 2 miejsce na 3000 
m z przeszkodami w węgierskiej 
Nyregyhaza w 2010 r. 

Jakie są Pana plany biegowe? 

— Jeśli zdrowie pozwoli, będę 
świętował 80. urodziny, biega-

jąc. W tym roku wezmę udział 
w mistrzostwach Polski weteranów 
w półmaratonie w Murowanej 
Goślinie, w Koronie Dąbrówki. Na 
przełomie lipca i sierpnia chciał-
bym pojechać na mistrzostwa 
Europy mastersów w Danii – pół-
maraton, cross na 5000 m i 2000 m 
z przeszkodami. Marzę o Kanadzie 
w 2020 r. – Ontario. Możliwość 
realizacji tego marzenia zależy od 
tego, czy uda mi się znaleźć spon-
sora, bo Polski Związek Lekkiej 
Atletyki nie fi nansuje biegowych 
wyjazdów mastersów. Reprezentu-
jemy Polskę za własne pieniądze. 
Wyniki są, natomiast brakuje nam 
wsparcia. W Korei nawet dresy, 
choć wszystkie biało– czerwone, 
z orzełkiem, mieliśmy z różnych 
parafi i, odstając nawet od Ukraiń-
ców i Białorusinów.

Czy żona jest zadowolona z tego, 
że Pan biega?

— Różnie z tym bywa. Rekompen-
suję jej straty związane z wyjazdami 
przywożąc nagrody. To często 
sprzęt AGD – odkurzacze, żelazka, 
suszarki… 

Biegacze nierzadko stosują 
odżywki, preparaty energetyczne, 
mineralne lub witaminowe, upa-
trując w nich zwiększenia szansy 
na sukces. Stosuje pan jakieś 
odżywki?

— Całe życie biegam na naleśni-
kach. Przed startem wcinam dwa, 
przygotowane przez małżonkę, 
z dżemem jej produkcji, z owoców 
zebranych w Dopiewie – porzeczek 
lub truskawek. Może to dzięki nim 
osiągam przyzwoite wyniki.

Biegam na naleśnikach
Rozmowa z Józefem Brandenburgiem, biegaczem 
mieszkającym w Dopiewie, reprezentantem Polski na 
mistrzostwach świata mastersów w Korei Południowej
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W minionym tygodniu tenisiści 
AZS Poznań osiągnęli świetne wy-
niki. Piotr Matuszewski doszedł do 
fi nału gry podwójnej zawodowego 
turnieju ITF 15.000$ w egipskim 
Sharm El Sheikhu. Sukces ten osią-
gnął grając ze swoim stałym partne-
rem Kacprem Żukiem. 

Natomiast „klubowa nadzieja” 
AZS Dawid Taczała zanotował ży-
ciowy sukces. Piętnastolatek w tur-
nieju z cyklu ITF Juniors do lat 18 
doszedł do fi nału gry singlowej. 
W minioną sobotę przegrał jednak 
Szwajcarem Jeffrey’em Von Der 
Schulenburgiem (12) 0:6, 2:6. Był 
to turniej, w którym startowało 64 
juniorów z całego świata. Odbywał 
się on na Malcie.

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

Na dwie kolejki przed zakończe-
niem sezonu zespół młodziczek 
UKS „Pantery” Dopiewo zapewnił 
sobie mistrzostwo Wielkopolski 
w piłce ręcznej dziewcząt (2002 r. 
i   młodsze). Decydujące starcie do-
piewianki stoczyły z wicemistrzem 
Polski „Bukowią” Buk. W pierwszej 
rundzie w Dopiewie zespół gospo-
darzy pokonał sąsiadów zza miedzy 
22:21. Nie mógł w rewanżu prze-
grać, aby pozostać na pierwszym 
miejscu. W rewanżu „Pantery” 
znów wygrały 22:21. Z pierwszego 
miejsca, awansowały do rozgrywek 

centralnych. Zagrają w nich 32 naj-
lepsze zespoły z całej Polski. 

– Cieszę się z wygranej z tak 
trudnym przeciwnikiem, który nie 
przegrał u siebie żadnego meczu 
w tej kategorii wiekowej. Pantery 
dały z siebie wszystko, walczyły do 
ostatniego gwizdka. Jedziemy do 
Żagania walczyć dalej. Starsze kole-
żanki świeżo upieczonych mistrzyń 
województwa, czyli „juniorki młod-
sze”, też dobrze sobie radzą. Zajęły 
III miejsce w lidze i awansowały do 
1/16 mistrzostw Polski – powiedział 
trener Paweł Wolny. PW

Najmłodsze piłkarki ze Szkoły 
Podstawowej im. Astrid Lindgren 
w Dąbrowie wywalczyły na stadio-
nie we Wrześni złoty medal mi-
strzostw Wielkopolski PZPN U-8, 
a tytuł najlepszej zawodniczki re-
gionu zdobyła Dominika Grzesiak 

z Dąbrowy. To kolejny sukces gmi-
ny Dopiewo, która od kilku lat sta-
wia na rozwój piłki nożnej wśród 
dziewcząt i bierze udział w pro-
jekcie „From schools to women’s 
league” realizowanego przez FIFA 
i PZPN. TW

Sukcesy tenisistów

Pantery mistrzyniami

Sukces piłkarek  

rozmawiał 
Adam Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Byłem szlakowym 
„Biegu o Koronę 
Dąbrówki”

Dawid Taczała (z prawej) zanoto-
wał na Malcie życiowy sukces.
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Pierwsze odbyło się w Stawiszynie, 
gdzie sezon zainaugurowało aż 25 
reprezentantów UKS Mróz Jedyn-
ka Kórnik. W wyścigu kobiet swoje 
pierwsze zwycięstwo zaliczyła Ali-
cja Ratajczak, w dodatku jak równy 
z równym rywalizowała z juniorami, 
którzy starowali w jednym wyścigu 
z kobietami. Podium wśród kobiet 
uzupełniły również koleżanki klu-
bowe Alicji. Drugie miejsce zaję-
ła Monika Graczewska, a trzecie 
Weronika Humelt. Również poza 
zasięgiem rywalek była najmłodsza 
przedstawicielka Jedynki Maria Hof-
fmann, która zdecydowanie zwy-
ciężyła w kategorii Żak (do lat 12) 
dziewcząt. W tej samej kategorii, tyl-
ko wśród chłopców, drugie miejsce 
zajął kolejny zawodnik UKS Jedynka 
Dawid Wika-Czarnowski. W wyści-
gu juniorek młodszych na drugim 
stopniu podium stanęła Zofi a Picz, 
a wśród juniorek trzecie miejsce za-
jęła Karolina Przybylak (wszystkie 
Mróz Jedynka Kórnik). W wyścigu 
juniorów zakończył się drugim i trze-
cim miejscem zawodników Mróz 
Jedynka Kórnik Wojciecha Bystrzyc-
kiego i Jana Łamaszewskiego. 

Drugiego dnia podczas kryterium 
ulicznego w Kaliszu w wyścigu ko-
biet, gdzie startowała cała kadra 
wyjeżdżająca następnego dnia do 
Hong Kongu na torowe mistrzo-
stwa świata, zwyciężyła właśnie 
jedna z kadrowiczek Daria Pikulik 
– Ziemia Darłowska przed Alicją 
Ratajczak i Moniką Graczewską 
(obie Mróz Kórnik). W wyścigu ju-
niorek drugie i trzecie miejsca zajęły 
Karolina Przybylak i Joanna Golec, 

wśród juniorek młodszych tym ra-
zem trzecie miejsce zajęła Zofi a 
Picz. Wyścig żak dziewcząt ponow-
nie zakończył się zwycięstwem Ma-
rii Hoffmann, a podium na trzecim 
miejscu uzupełniła Julia Przymusiń-
ska (wszystkie Mróz). Wśród chłop-
ców pierwsze swoje zwycięstwo 
zaliczył Dawid Wika-Czarnowski, 
natomiast wyścig juniorów na trze-
cim stopniu podium zakończył Woj-
ciech Bystrzycki. Paweł Marciniak

Udany strat kórniczan
Kolarski sezon rozpoczął się na dobre, przy wręcz letniej 
pogodzie rozegrano dwa inaugurujące wyścigi na ziemi kaliskiej 
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W hali GOSiR w Komornikach, 
zakończyła się 10. edycja Gminnej 
Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowe-
go, w której uczestniczyły drużyny 
z sześciu sołectw. Zespoły rozgrywa-
ły pojedynki od 14 listopada w świe-
tlicach Gminnego Ośrodka Kultury 
w Komornikach oraz hali GOSiR 
w Komornikach. Ostatnia 15. kolejka 
spotkań w hali przy ul. Polnej w Ko-
mornikach wyłoniła triumfatorów.

W klasyfi kacji zespołowej naj-
lepsza okazała się ekipa  sołectwa 
Wiry.  W składzie tej drużyny grali: 
Beata Kominiarczyk, Beata Nowak, 
Bernadeta Krzyżanowska, Roman 
Łyszczarz, Michał Misiewicz, Ma-
teusz Kobyłka, Bogusław Papia, 
Zbyszek Grzechowiak, Andrzej 
Wietrzykowski oraz Jędrzej Nowak. 
Kolejne miejsca zajęły: 2. Rosnów-
ko, 3. Komorniki, 4. Łęczyca, 5. 
Głuchowo, 6. Chomęcice.

Emocji nie brakowało także w tur-
niejach indywidualnych. Wśród ko-
biet triumfowała Katarzyna Żuraw-
ska (Łęczyca), przed Małgorzatą 
Marcinkowską (Komorniki) i Ka-
tarzyną Schmidt (Rosnówko). Na-
tomiast w turnieju mężczyzn naj-

lepszy okazał się Jacek Waskowski 
(Komorniki), który wyprzedził Mi-
chała Misiewicza (Wiry) i Mateusza 
Kozaka (Rosnówko).

W przerwie zimowej, pomiędzy 
rozgrywkami, rozegrano po raz 
pierwszy w historii Gminnej Ligi Te-
nisa również turnieje deblistów oraz 
mikstów W rywalizacji deblistów 
najlepsi okazali się Mateusz Kobył-
ka i Michał Misiewicz (Wiry). Dru-
gie miejsce zajęli Jacek Waskowski 
i Zbigniew Pawlak (Komorniki), 
a trzecie: Krzysztof Nowak i Dariusz 
Koziorowski (Rosnówko). Z kolei 
w turnieju mikstów zwyciężyli Ber-
nadeta Krzyżanowska (Wiry) i Ja-
cek Waskowski (Komorniki). Drugą 
lokatę zajęli: Katarzyna Żurawska 
i Jan Maciołka (Łęczyca), a trzecią 
– Katarzyna Schmidt i Włodzimierz 
Heigelmann (Rosnówko).Zwycięz-
cy rozgrywek oraz najlepsi zawodni-
cy wyróżnieni zostali przez Dyrek-
tora GOSiR Komorniki – Marcina 
Kaczmarka pucharami i medalami 
oraz bonami na zakup sprzętu spor-
towego ufundowanymi przez orga-
nizatora gminnej ligi tenisa stoło-
wego. Red

Działający na terenie gminy Dopie-
wo Klub Karate „Empi” często sięga 
po medale. Ostatnio dorosła sekcja 
kickboxingu wywalczyła 6 medali 
podczas zawodów Pucharu Europy, 
jakie odbyły się 11–12 marca w Dą-
browie Górniczej: XIII WTKA & 
SKDUN EUROPA. 

Złoto w full contact zdobyła 
mieszkanka Skórzewa Magdalena 
Nowicka. Mimo że ma dopiero 19 
lat wchodzi w skład kadry Polski se-

niorek PZKB. Drugie złoto w kick-
boxingu zdobył podczas zawodów 
na Śląsku starszy brat Magdy i jej 
obecny trener – Michał Nowicki, 
mistrz Polski Muay Thai i K1 (waga 
półciężka).

Klub Empi w samej gminie Do-
piewo może poszczycić się 5 oso-
bami posiadającymi czarne pasy 
w karate shorin-ryu – w tym roku 
sukces ten przypadł w udziale trzem 
osobom. ACh, AM

Kórnicki Klub Karate Shotokan 
Raven już po raz piąty był organi-
zatorem turnieju. Jak się okazało do 
CRiS „Oaza” w Kórniku 26 marca 
zjechała się rekordowa liczba uczest-
ników. W turnieju wystartowało 
ok. 550 zawodników z 23 klubów 
z czterech województw kujawsko-
pomorskiego, śląskiego, łódzkiego 
oraz wielkopolskiego. Specjalnym 
gościem był burmistrz miasta i gmi-

ny Kórnik Jerzy Lechnerowski, który 
od zarządu klubu otrzymał okolicz-
nościowy upominek. 

Barwy Kórnickiego Klubu Kara-
te Shotokan Raven reprezentowało 
40 zawodników z grupy w Kórniku 
oraz sekcji w Kamionkach. Spisali 
się oni znakomicie zdobywając 30 
medali. Z opinii trenera Jacka Kru-
ka turniej stał na wysokim poziomie 
sportowym i organizacyjnym. Red

7 kwietnia w Centrum Rehabilita-
cyjno-Kulturowym w Konarzewie 
odbyła się III Gala Sportowca orga-
nizowana przez fundację Brave Be-
avers, będąca podsumowaniem mi-
nionego roku, gdzie drużyna m.in. 
zdobyła dwa tytuły młodzieżowego 
wicemistrza Polski.

Wieczór jednak rozpoczął się od 
projekcji spotu przedstawiającego 
zawodników grających w nadcho-
dzącym sezonie letnim. Następnie 
nadszedł czas podsumowań, ogło-

szenie wyboru nowych kapitanów 
i zwycięzców nagród srebrnych 
dysków – przyznawanej zawod-
nikom drużyny Zdobywa się je 
w wyniku tajnego internetowego 
głosowania. 

Srebrne dyski przyznano w 12 
kategoriach, a zdobyli je: Motywa-
tor – Bogusz Nowak, Frekwencja 
– Adam Maciejewski, Fair Play – 
Michał Schiller, Zaangażowanie 
– Michał Schiller, Progres – Da-
mian Sadalski, Rozbawiacz – Da-

wid Ajnbacher, Handler – Mateusz 
Gibki, Cutter – Michał Schiller, Sky 
– Mateusz Rybarczyk, Layout – Ka-
tarzyna Młodzikowska, Tytan Pracy 
– Ludwika Góra, Nagroda publicz-
ności – Gosia Maćkowska.

Wybrano również nowych kapi-
tanów drużyny na kadencje 2017–
2018, którymi zostali: Michał 
Schiller – główny kapitan Maciej 
Płaczek – kpt. ds. spiritu i Daniel 
Niedziela – kpt. ds. fl ipowania. 
Jakub Grzybek

Triumf Wir

Rekordowy 
Raven Cup 

Trzecia Gala Sportowca 

Empi z Dopiewa i Magda ze Skórzewa

Wyśmienita pogoda towarzyszyła zawodnikom i zawodniczkom UKS 
Jedynka Kórnik podczas dwutygodniowego zgrupowania w hiszpań-
skim Playa de Aro.

Od lewej: Michał Nowicki, Magda 
Nowicka i ich pierwszy trener 
Krzysztof Chmielnik.
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Beniaminek zazwyczaj nie ma ła-
two. Awans do wyższej klasy roz-
grywkowej to wyzwanie sportowe, 
fi nansowe i organizacyjne. Spro-
stać temu musiał klub Tarnovia 
Basket Tarnowo Podgórne, który 
na początku marca zakończył roz-
grywki w drugiej lidze koszykówki 
mężczyzn. Pierwsza, bardzo udana 
runda tarnowskich koszykarzy roz-
budziła nadzieje na awans do fazy 
play-off. Było blisko, ale jednak 
zabrakło. Patronat nad Tarnovią 
Basket sprawuje „Nasz Głos Po-
znański”.

Jedna wygrana więcej, z Trefl em 
II Sopot u siebie albo Sklep Polski 
MKK Gniezno na wyjeździe lub 
pokonanie dwukrotnie Biofarmu 
Basketu Suchy Las – tego nie udało 
się wykonać zawodnikom trenera 
Tomasza Eicherta i te mecze zade-
cydowały o ostatecznie 10. miejscu 
w grupie A II ligi. Złożyło się na to 
11 wygranych i 13 porażek. Cały se-
zon Tarnovia Basket grała seriami – 
albo wygrywając kilka meczów pod 
rząd, albo przegrywając. Najdłuższa 
seria bez zwycięstwa – od 10 grud-

nia do 28 stycznia praktycznie po-
zbawiła szans na najlepszą ósemkę. 
Były też jednak świetne momenty, 
szczególnie na początku sezonu – 
wygrane z Gryfem Goleniów, MKK 
Gniezno czy Domino Inowrocław 
świętował komplet kibiców w tar-
nowskiej hali OSiR, a rywale prze-

konali się, że Tarnovii nie można 
lekceważyć. 

– W drugiej rundzie wpadliśmy 
w dołek, albo to rywale zaczęli grać 
lepiej. Większość drużyn górowała 
nad nami doświadczeniem, ale my 
potrafi liśmy być równorzędnym 
przeciwnikiem. Paradoksalnie naj-

bardziej zawiedliśmy w meczach 
z Suchym Lasem, czyli drużyną zło-
żoną ze zdolnych, czołowych w Pol-
sce, ale jednak juniorów – mówi 
wiceprezes zarządu klubu Szymon 
Drobina.

Zdobyte doświadczenie ma za-
procentować w przyszłym sezonie, 
do którego jeszcze sporo czasu. 

– Zaczniemy rozgrywki pod ko-
niec września. Teraz zawodnicy 
mają czas popracować nad swoimi 
umiejętnościami indywidualnymi – 
dodaje trener Tomasz Eichert. 

Plan na przyszły sezon? – Awans 
do play-off i poprawa bilansu – to 
chcemy osiągnąć, ale wiele zależy 
od tego, jaki będziemy mieli budżet, 
a tym samym jaki skład uda nam się 
zbudować – dodaje Szymon Drobina. 

Klub szuka wsparcia wśród lokal-
nych przedsiębiorców, jak i wielu 

obecnych w gminie koncernów mię-
dzynarodowych. Nie jest o to łatwo, 
dlatego tym bardziej cieszy fakt, że 
patron główny fi rma Verhoeven Ide-
alogistic i patron medyczny Otime-
dica zadeklarowały dalsze wspiera-
nie rozwoju koszykówki w Tarnowie 
Podgórnym.

– Liczymy, że grono patronów się 
powiększy, bo w sezonie 2017/18 
chcemy wystąpić również w dwóch 
ligach młodzieżowych. Za 5-6 lat 
chcielibyśmy mieć drużyny już 
w każdej kategorii: od mini-kosza 
do juniora. Tarnowo Podgórne ma 
być coraz aktywniejszym ośrodkiem 
koszykarskim w Wielkopolsce, ale 
poprzez II ligę również na poziomie 
krajowym – mówi na koniec Szy-
mon Drobina.

Udział Tarnovii Basket w rozgryw-
kach II ligi jest projektem współfi -
nansowanym przez gminę Tarnowo 
Podgórne. Klub wspierali: Verho-
even Idealogistic, Otimedica, Tar-
nowskie Termy, Klub Fitness Piwni-
ca Pod Termami, PASO, a medialnie 
„Nasz Głos Poznański” i portal www.
naszglospoznanski.pl. Red

Sezon udany, ale z niedosytem
Tarnowo Podgórne ma być coraz aktywniejszym ośrodkiem koszykarskim 

w Wielkopolsce, ale poprzez II ligę również na poziomie krajowym
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