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Największe poznańskie radio ma 
90 lat. Jak będzie obchodzony 
jubileusz?

— Uroczystości rozpocznie uro-
czysta Gala 24 kwietnia, w czasie 
której zaprezentujemy to, co w hi-
storii radia było najciekawsze. To 
właściwy moment na wspomnienie 
ludzi i najważniejszych wydarzeń 
poznańskiej rozgłośni. W części 
artystycznej odbędzie się koncert 
wykonawców pod kierunkiem 
Jacka Sykulskiego, który przypo-
mni muzykę Krzysztofa Komedy, 
artysty niezwykłego, który zapisał 
się w historii radia tak bardzo, że 
główne studio nosi jego imię. To 
powoduje, że chcemy przypomnieć 
jego muzykę w tak ważnym dla 
rozgłośni i pracowników dniu. 

W jaki sposób słuchacze z Po-
znania i Wielkopolski będą mogli 
uczestniczyć w jubileuszu?

— Radio należy do słuchaczy i dla-
tego szczególnie zapraszamy do 
udziału w zaplanowanych impre-
zach mieszkańców Wielkopolski. 
Już 14 maja odbędzie się festyn 
rodzinny przy hali Arena w Pozna-
niu. Dla dzieci zagra Arka Noego, 
miłośnicy country usłyszą Pawła 
Bączkowskiego, wystąpi też Bartek 
Wrona, kiedyś lider zespołu Just 5. 
Goście naszego festynu usłyszą też 
Sztywny Pal Azji, a na wieczór za-
planowaliśmy koncert Armii i TSA. 

Skąd pomysł na zaproszenie TSA?

— Liderem zespołu jest Marek 
Piekarczyk. To o tyle istotne, że 
dziadek legendarnego już rock-
mana, Kazimierz Piekarczyk, był 
znanym przedwojennym pisarzem, 
publicystą, przyjacielem Przyby-
szewskiego i co najważniejsze, 
zakładał poznańskie radio. Mamy 
więc do czynienia z piękną sztafetą 
pokoleń. Poza tym TSA to legenda 
polskiej muzyki rockowej. 

Jak widzimy różne style muzyki 
dla różnych odbiorców?

— Zależy nam, aby na jubileuszo-
wym festynie były atrakcje dla 
całych rodzin. Chcemy, by impreza 
sprawiła jak najwięcej radości. 
Jestem pewien, że szczególnie 
zadowolone będą dzieci. To dla nich 
ustawimy zjeżdżalnie, plenerowe 
studio radiowe i zorganizujemy 
sporo konkursów z nagrodami. 
Poza muzyką i zabawą na słuchaczy 
będą czekały atrakcje kulinarne, 
o które zadbają właściciele food 
trucków. Dobra zabawa w gronie 
rodzinnym będzie też okazją do 
zakomunikowania poznaniakom, że 
będziemy zmieniać markę i w naj-
bliższym czasie Radio Merkury bę-
dzie nazywało się Radiem Poznań. 

Radio Merkury jest dość rozpo-
znawalne, skąd zatem pomysł na 
zmianę nazwy rozgłośni? 

— Owszem, jest rozpoznawalne, 
ale głównie wśród mieszkańców 
Poznania. Poza tym Merkury 
kojarzony jest jako stacja komercyj-
na i lokalna, a nie duże, publiczne 
i misyjne radio o ponadregional-
nym zasięgu technicznym. I to chcę 
zmienić. Poza tym, mało kto wie 
skąd wzięła się nazwa „Merkury”. 
A dla marki osadzenie w tożsamo-
ści, a tym bardziej w tej lokalnej, 
czy regionalnej, ma olbrzymią 
wartość. 

Jakie radio zastał Filip Rdesiń-
ski zostając prezesem rozgłośni 
w 2016 roku?

— Myślę, że nikogo nie obrażę, jak 
powiem, iż w ciągu minionych 25 
lat Radio Merkury zogniskowane 
było przede wszystkim na stolicy 
Wielkopolski, czyli Poznaniu. Poza 
tym dziennikarze w dużej mierze 
robili radio w studio, a za mało było 
relacji z różnych miejsc i wydarzeń. 
Moim zdaniem ta formuła się wy-
czerpała i rozgłośnia potrzebuje 
nowego impulsu, nowego spoj-
rzenia, zaangażowania w terenie, 
docierania do mieszkańców 
całej Wielkopolski. Nie chciałbym 
odnosić się do tego, co robili moi 
poprzednicy. Najłatwiej krytyko-
wać, trudniej coś dobrego zrobić. 
Dlatego wolę skupić się na realiza-
cji własnej wizji i zmieniać radio, 
którym mam zaszczyt kierować. 

Jakie zatem radio chce pan za-
proponować słuchaczom? 

— Jestem przekonany, że nasze 
radio będzie przez kolejne lata naj-
ważniejszym medium dla Wielko-
polan. Zamierzamy promować to, 
co w Wielkopolsce najcenniejsze. 
Przybliżać lokalną i regionalną 
kulturę. Dostarczać dobrą muzykę 
i ciekawe słowo. 

Jak to wszystko technicznie 
zrealizować? 

— Zrobię wszystko, aby kierowana 
przeze mnie rozgłośnia nadążała 
za nowoczesnymi trendami, by 
sięgała po nowoczesne technologie 
i źródła komunikowania. Mam 
świadomość, że dzisiaj radio nie 
jest tym czym było 10 lat temu. 
Obecnie można go słuchać za 
pomocą urządzeń mobilnych, po-
przez streaming, co dekadę temu 
nie było możliwe. Nie było szyb-
kiego internetu LTE i powszech-
nych dziś smartfonów. Będziemy 
rozbudowywali i uatrakcyjniali 
portal internetowy i nasze profi le 
w społecznościowe. Radio, to dziś 
bardziej rozbudowane medium 
z treściami foto i video. Musimy 
nadążać za tymi zmianami i odpo-
wiednio na nie reagować. Jeśli do 
tradycji nie dołożymy nowocze-
snych technologii i wiedzy, zaan-
gażowania, otwarcia na słuchaczy, 
jeśli nie stworzymy atrakcyjnej 
oferty programowej i nie będziemy 

w centrum wydarzeń z mikrofo-
nem, aparatem i kamerą, to straci-
my dobrą pozycję rynkową. 

A co z misją radia publicznego? 

— Musi być ona obecna na antenie. 
Ważne jednak, żeby była przy-
stępna dla słuchacza. Zachowanie 
odpowiedniego balansu między 
misyjnością, a przystępnością treści 
jest dla nas największym wyzwa-
niem. Rolą mediów publicznych 
jest wychowywanie, pielęgnowanie 
wartości, dostarczanie treści wzbo-
gacających kulturę i budujących 
tożsamość lokalnej, ponadlokalnej 
wspólnoty. Mamy doświadczony 
zespół dziennikarzy i zaangażo-
wanych pracowników. Każdego 
dnia realizują oni ten cel najlepiej 

jak potrafi ą. Nikogo nie możemy 
zmusić do nastawiania radia na 
nasze fale, a jednak ostatnie bada-
nia pokazują, że słuchalność nam 
rośnie, co bardzo nas cieszy i daje 
przeświadczenie, że obraliśmy 
właściwą drogę. Mam świadomość 
naszego potencjału. Słuchają nas 
ludzie nie tylko w Wielkopolsce, ale 
również w kilku innych wojewódz-
twach: pod Łodzią, Kołobrzegiem, 
Wrocławiem i Zieloną Górą. 
Dzięki internetowi mamy wiernych 
słuchaczy również poza granicami 
kraju, o czym świadczą liczne maile 
i telefony.

A jakie są pana marzenia jako 
prezesa największej poznańskiej 
rozgłośni radiowej?

— Marzę o nowej siedzibie. Budy-
nek przy Berwińskiego jest piękny, 
zabytkowy, z bogatą historią, ale 
powoli przestaje spełniać potrzeby 
techniczne nowoczesnego radia.

Czyżby marzył pan o nowym 
budynku na 100-lecie radia? 

— Mam nadzieję, że uda się to 
na… 95-lecie rozgłośni. Wprawdzie 
zależy to od wielu czynników, m.in. 
od nowej ustawy abonamento-
wej. Będzie to związane z dużym 
wysiłkiem, ale jesteśmy gotowi go 
ponieść. Marzy nam się nowoczesna 
sala koncertowa. Dzisiaj jej brak 
bardzo nas ogranicza. Chcielibyśmy 
promować lokalnych i polskich arty-
stów, organizować koncerty, zapra-
szać słuchaczy. Jakie są możliwości 
radia w ostatnim czasie pokazuje 
przykład z zespołem Ogień. Kilka 
miesięcy temu została przyniesiona 
do radia płyta z nowymi nagraniami. 
Postanowiliśmy wypromować ten 
wielkopolski zespół. Dzisiaj walczy 
on o udział w festiwalu opolskim, 
a my nie tylko mamy satysfakcję, ale 
przede wszystkim pokazujemy, że 

realizujemy misję radia. Na naszej 
antenie gościliśmy ostatnio wielu 
takich artystów. Trafi li do nas nawet 
spoza Wielkopolski, przykładem 
jest Marcin Klimczak, który po 
wyśpiewaniu kultowej „Aishy”, pod 
koniec lat 90-tych, zniknął i próbuje 
ponownie wrócić na scenę. Takim 
wykonawcom też otwieramy drzwi. 
Promujemy zdolnych artystów, a nie 
tylko „emitujemy” muzykę.

Jakie ma pan plany na przyszłość 
poza zmianą nazwy na Radio 
Poznań?

— Najbliższe to organizacja 
wydarzeń związanych z obchodami 
jubileuszu. Zależy nam bardzo, 
aby robić radio dla ludzi i z ludźmi. 
Będziemy dążyli do tego, aby być 
wśród mieszkańców, organizować 
mobilne studia. Nadawać z małych 
miast i wiosek naszego regionu. 
Chcemy być tam, gdzie dzieją  
się ważne dla słuchaczy wydarzenia. 
Będziemy wspierać lokalny sport. 
Jak ważne są dla nas sportowe 
akcenty świadczy fakt, że 11 czerwca 

organizujemy, z okazji 90-lecia roz-
głośni, turniej piłkarski. Spotkajmy 
się tego dnia na boisku, rywalizujmy 
i bawmy się. Mamy w Wielkopolsce 
wspaniałych kibiców Lecha, chcemy 
być blisko ulubionej drużyny i jej 
kibiców. 

Jakie jeszcze zmiany zauważą słu-
chacze?

— Bardzo nam zależy na odświeże-
niu pasma miejskiego 102,7 FM dla 
młodych mieszkańców Poznania. 
Powinni oni dostać nowoczesne 
radio z dobrą muzyką. 

W ostatnim czasie zmieniła się ra-
mówka. Dlaczego? 

— Przez lata nie wiele się zmienia-
ło, a zmiany są konieczne. Prawdą 
jest, że ludzie przyzwyczajają się do 
głosów i audycji. Jednak chcąc iść 
do przodu musimy tworzyć nową 
ofertę. Rzeczywistość wokół nas 
jest dynamiczna, musimy się do 
niej dostosowywać i za nią nadążać. 
Inaczej konkurencja zabierze nam 
słuchaczy, a na to nie możemy sobie 
pozwolić. W zarządzaniu nie od 
dzisiaj wiadomo, że kto nie zauważa 
zmian, ten zostaje z tyłu. Dlatego 
położymy większy akcent na łącze-
nie audycji z portalem radiowym, vi-
deo, konkursami i przede wszystkim 
społecznościówkami. Bezpośrednia 
relacja ze słuchaczami jest dla nas 
najważniejsza. 

Panie prezesie, na koniec pytanie 
osobiste. Jest pan utożsamiany 
z zmianami politycznymi, które 
nastąpiły w Polsce w 2015 roku. 
W związku z tym ma pan określo-
nych przeciwników politycznych. 
Jak pan do tego się odnosi? 

— Chciałbym, aby świadczyły 
o mnie efekty mojej pracy. One 
oczywiście nie przyjdą natychmiast. 
Wszystko wymaga czasu. Dla mnie 
liczy się dobry produkt, dobre radio. 
Polityka zajmuje zaledwie niewielki 
procent naszego czasu antenowego. 
Zdecydowanie więcej jest dobrej 
muzyki i informacji lokalnych. 
W kwestiach politycznych będzie-
my jednak dążyć do prawdziwego 
pluralizmu, ponieważ różnorodno-
ści światopoglądowej tej rozgłośni 
w ostatnich latach zdecydowanie 
brakowało. Zapewniam słuchaczy, 
że nie będziemy bać się poruszania 
ważnych tematów politycznych, 
społecznych, kulturalnych i go-
spodarczych. Jesteśmy otwarci na 
dyskusję, nawet ostrą i gorącą. Takie 
jest nasza życie i jako radio powin-
niśmy oddawać rzeczywistość taką, 
jaka jest. Uważam, że powinniśmy 
szczerze rozmawiać o tym, co dzie-
je się w Polsce.

Nowoczesne radio z misją
Z Filipem Rdesińskim, prezesem Radia Merkury Poznań, rozmawia Ireneusz Antkowiak

Nasze radio będzie 
przez kolejne lata 
najważniejszym 
medium dla 
Wielkopolan
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rozmawiał 
Ireneusz Antkowiak
i.antkowiak@naszglospoznanski.pl
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Z okazji jubileuszu Radio Merkury 
Poznań zaplanowano wiele wyda-
rzeń, które nawiążą do historii i tra-
dycji rozgłośni, a także pokażą jej 
obecne, nowoczesne oblicze. 

Uroczysta Gala
Obchody jubileuszu ofi cjalnie 

rozpocznie 24 kwietnia uroczysta 
Gala w poznańskiej Auli UAM, na 
którą zaproszonych zostanie kilkuset 
ważnych gości, nie tylko z Pozna-
nia, przedstawicieli świata polityki, 
gospodarki i samorządu, a także by-
łych i obecnych pracowników Radia 
Merkury SA. W części artystycznej 
zaplanowano premierę niezwykłego 
koncertu – wystąpi Poznański Chór 
Chłopięcy, który wraz z zespołem 
jazzowym „Retro Jazz Quartet” 
i „Swing and Classic Quartet” pod 
batutą Jacka Sykulskiego wykona 
utwory Krzysztofa Komedy. Urodzo-
ny w Poznaniu Krzysztof Komeda 
wielokrotnie nagrywał w poznań-
skim radiu, jego imię nosi obecne 
studio nagraniowe Radia Merkury 
Poznań. Z tej okazji wydana zostanie 
płyta z nagraniami Kwintetu Krzysz-
tofa Komedy. Otrzymają ją goście 
Gali, a także przeznaczona zostanie 
na nagrody w konkursach anteno-
wych.

Radiowa Strefa Wypoczynkowa
Już następnego dnia, 25 kwietnia, 

na poznańskim Placu Wolności uru-
chomiona zostanie „Radiowa Strefa 
Wypoczynkowa”, w której będzie 
można zrelaksować się w towarzy-
stwie atrakcyjnych hostess i zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie w radiowej 
fotobudce. „Strefa” będzie działać 
do 13 maja.

Piknik rodzinny
Warto sobie zarezerwować czas na 

14 maja! Wtedy to odbędzie się Jubi-
leuszowy Piknik Rodzinny przy po-
znańskiej Arenie. Na scenie przy hali 
(od strony parku Kasprowicza) dla 
najmłodszych wystąpi Arka Noego, 
dla fanów muzyki country zaśpiewa 
Paweł Bączkowski z zespołem The 
Gold Country and Roll Band, mi-

łośnikom dobrego popu zaśpiewa 
Bartek Wrona, były członek grupy 
Just 5, a na zakończenie zagra je-
den z najpopularniejszych zespołów 
rockowych lat 80’tych Sztywny Pal 
Azji. Przerwy pomiędzy koncertami 
wypełnią konkursy z nagrodami, 
dziennikarze Radia Merkury Poznań 
pojawią się w plenerowym studiu ra-
diowym, z którego na oczach widzów 
nadawane będą relacje na żywo. Na 
najmłodszych czekać będzie „strefa 
dzieci” z animacjami, zjeżdżalniami 
i konkursami, a na zgłodniałych licz-
ne stoiska gastronomiczne. Wieczo-
rem rozpocznie się koncert legend 
muzyki rockowej, zespołów Armia 
i TSA. 

Turniej piłkarski
11 czerwca natomiast na boisku 

Młodzieżowego Ośrodka Sportowe-
go w Poznaniu przy ul. Gdańskiej 1 
odbędzie się Jubileuszowy Turniej 
Piłkarski. Mecze rozegrane zostaną 
w dwóch kategoriach – dla seniorskich 
drużyn zaproszonych oraz turniej 

młodzieżowy dla zespołów z roczni-
ków 2005/06/07 (kluby, stowarzysze-
nia, reprezentacje szkół). W trakcie 
rywalizacji nie zabraknie atrakcji dla 
rodzin. Chętni będą mogli spróbować 
swoich sił w roli reporterów radio-
wych, wziąć udział w animacjach ta-
necznych, konkursie rzutów karnych, 
wiedzy o radiu i zrobić pamiątkowe 
zdjęcia w radiowej fotobudce. 

Dla rowerzystów i kijkarzy
Radiowcy nie zapominają także 

o miłośnikach turystyki rowerowej 
i fanach nordic walking – od wielu lat 
organizują działania związane z tymi 
formami rekreacji, mają one licznych 
i stałych uczestników. Tym razem rowe-
rzystów i „kijkarzy” zaproszą tego sa-
mego dnia – 1 października – a impre-
za zakończy się piknikiem z koncertem 
i licznymi atrakcjami. Na wszystkich 
uczestników będą czekać jubileuszowe 
niespodzianki Radia Merkury. 

Koncert w Auli Nova
Obchody zakończy w paździer-

niku uroczysty koncert z okazji Ju-
bileuszu 90-lecia Polskiego Radia 
w Poznaniu w Auli Nova Akademii 
Muzycznej, podczas którego nastą-
pi prapremiera utworu specjalnie 
skomponowanego na tę okazję przez 
poznańskiego muzyka i kompozyto-
ra Macieja Fortunę. 

W okresie obchodów jubileuszu na 
antenie Radia Merkury będzie można 
posłuchać wielu audycji nawiązują-

cych do historii radiofonii w Wiel-
kopolsce, m.in. cykl pięciu historii 
radiowych na temat rozwoju Radja 
Poznańskiego w okresie międzywojen-
nym. Pojawią się antenowe konkursy 
z 90 nagrodami na 90-lecia Radia. 
Jedna z jubileuszowych atrakcji ante-
nowych już trwa – „9 koncertów na 9 
dekad Radia” transmitowanych ze stu-
dia przy ul. Berwińskiego. W styczniu 
wystąpił poznański zespół Hot Water, 
26 lutego pojawiła się grupa Golden 
Life, a 21 kwietnia Ogień. Koncerty 
będą realizowane do końca 2017 roku.

800 patronatów
W tym roku Radio Merkury Po-

znań wesprze jubileuszowym patro-
natem medialnym łącznie osiemset 
wydarzeń regionalnych o charakterze 
kulturalnym, sportowym i rekreacyj-
nym. Przedstawiciele radia pojawią 
się na ok. 50. lokalnych imprezach, 
m.in. na Festiwalu Chleba, Festiwalu 
Dobrego Smaku, Dniach Rokietnicy, 
Festynie Wikliniarskim, czy pikni-
kach rodzinnych Lecha Poznań. Red

Wiele jubileuszowych atrakcji
24 kwietnia 2017 roku mija 90 lat od powstania radia w Poznaniu 
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Trzecie w Polsce
• „Radjo Poznańskie” zrodziło 
się z wielkopolskiej ambicji, 
zaradności, samoorganizacji i… 
niecierpliwości. Władze central-
ne planowały założenie stacji 
radiowej w Poznaniu, ale dopiero 
za kilka lat, a Wielkopolska nie 
chciała czekać. W jego powstanie 
zaangażowało się 107 lokalnych 
samorządów: wszystkie 34 po-
wiaty województwa poznańskiego 
oraz 73 wielkopolskie miasta 
zrzuciły się gromadząc 239 tys. zł 
w złocie, co stało się kapitałem 
zakładowym spółki „Radjo 
Poznańskie”. Najwięksi udzia-
łowcy to miasto Poznań, powiat 
poznański oraz miasto Gniezno. 
A że w granicach poznańskiego 
są wtedy także Kujawy, wkład 

w radio mają też m.in. powiaty 
bydgoski i żniński, a z miast – np. 
Inowrocław. 

Pierwsza audycja
• Ofi cjalnie radio ruszyło o godzi-
nie piątej po południu 24 kwietnia 
1927 r. Siedzibą ówczesnej roz-
głośni był budynek po niemieckim 
teatrze przy Placu Wolności 11. Na 
nim zebrały się tysiące poznania-
ków. Z dużej mocy megafonów 
przestrzeń miejską wyemitowano 
uroczyste dźwięki: najpierw hymn 
państwowy, a potem przemó-
wienia ważnych osób. Pierwsze 
słowa, które w tej dostojnej chwili 
z Poznania idą w eter, wypowiada 
spikerka Maria Prusinkiewiczów-
na: „Hallo, hallo. Radio Poznań, 
fala 270,3 m”. 

Znani w radiu
• Od samego początku z poznań-
ską rozgłośnią związani byli znani, 
lubiani i cenieni twórcy, m.in. 
Zenon Kosidowski (pisarz, poeta) 
– w latach 1928–1939 redaktor 
i kierownik literacki radia; Emil 
Zegadłowicz (pisarz, poeta, publi-
cysta) – na przełomie lat 20/30 kie-
rownik programowy radia; Feliks 
Nowowiejski (kompozytor, muzyk, 
pedagog) – jest częstym gościem 
radia i uczestnikiem transmi-
towanych przez nie wydarzeń 
muzycznych, także w roli organi-
sty; Krzysztof Komeda-Trzciński 
(jazzman, kompozytor i pianista) 
– współpracownik radia, prawdzi-
wa legenda; Agnieszka Duczmal 
(dyrygentka) – założycielka słynnej 
na cały świat Orkiestry Kameral-

nej Polskiego Radia „Amadeus”. 
Przez szereg lat radiowe studia 
i pomieszczenia są dla zespołu 
miejscem prób i ćwiczeń. 

Czerwiec’56 
• „Najbardziej nerwowa sytuacja 
była, jak Cyrankiewicz przyjechał 
opancerzonym wozem do Poznania 
i wszedł do studia z dwoma ochro-
niarzami” – opowiada w reportażu 
„Tak tajne, że przed przeczytaniem 
spalone” inż. Zenon Andrzejewski. 
– „Ja stałem przy magnetofonie, 
za mną tych dwóch z pistoletami 
w kieszeniach. I nagrałem to słynne 
orędzie o odrąbaniu ręki”.
• Trzy miesiące później ten sam 
Zenon Andrzejewski rejestruje 
procesy poznańskie. Część jest 
relacjonowana na żywo, na antenę 

(bez zgody Warszawy). Bohaterami 
procesów stają się budzący podziw 
swoją odwagą obrońcy oskarżonych, 
wspaniałymi mowami szczególnie 
wyróżnia się mecenas Stanisław 
Hejmowski. Zgodnie z instrukcją 
taśmy z procesów zostają wysłane do 
Warszawy, gdzie ślad po nich ginie. 
• Kiedy w 1981 r. Barbara Miczko-
Malcher robi reportaż o obrońcach 
Czerwca’56, zjawia się u niej inż. An-
drzejewski i z tajemniczą miną wrę-
cza przewiązane sznurkiem brudne 
pudła. W środku są… taśmy z peł-
nym zapisem procesów! Okazuje się, 
że Andrzejewski procesy poznańskie 
nagrywał podwójnie: ofi cjalnie 
dla Warszawy i w tajemnicy dla… 
potomności. Tajną kopię schował 
w radiowym archiwum, w pudłach 
z napisem „Muzyka ludowa”. 

• Warto słuchać Polskiego Ra-
dia w Poznaniu na 100,9 MHz, 
na słuchaczy czeka mnóstwo 
niespodzianek. W najbliższych 
tygodniach w radiowych kon-
kursach do wygrania są m.in. 
rowery, powerbanki, radiowe 
plecaki, słuchawki, kubki oraz 
wędki i książki. Na laureatów 
i gości, których 24 kwietnia bę-
dzie można usłyszeć na antenie, 
czekać będzie 90 radiowych, 
jubileuszowych muffi nek. 

Słuchaj na 100,9 MHz
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Powiat poznański po raz kolejny 
potwierdza, że jest liderem w regio-
nie w pozyskiwaniu funduszy unij-
nych. A te zapewnią mieszkańcom 
17 gmin jeszcze bardziej komforto-
we warunki życia. 

7 km do gruntownej przebudowy
W ciągu dwóch lat zostanie zre-

alizowana, począwszy od 2017 r., 
przebudowa ok. 7-kilometrowego 
odcinka drogi powiatowej Kleszcze-
wo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo 
(do skrzyżowania z ul. Olszynową). 
– Projekt został bardzo dobrze oce-
niony, stąd otrzymaliśmy tak wy-
soką dotację ze środków unijnych. 
W tym przypadku można śmiało 
powiedzieć, że na tak kompleksową 
przebudowę drogi z Kleszczewa do 
Zalasewa z naszego budżetu wyda-
my tylko 5 mln zł. Unia dofi nansuje 
to zadanie w wysokości 16,5 mln zł 
– nie ukrywa zadowolenia Jan Grab-
kowski, starosta poznański.

Przebudowa będzie miała duży 

wpływ na poprawę warunków prze-
jazdu zarówno dla użytkowników 
w ruchu lokalnym (międzygminnym 
dla Swarzędza, Kleszczewa i Ko-
strzyna), jak i tranzytowym (prze-
jazdowym przez wskazane gminy) 
we wschodniej części powiatu po-
znańskiego. W ramach inwestycji 
przewiduje się m.in.: poszerzenie 
jezdni do 7m i wykonanie nowej 
konstrukcji nawierzchni oraz bu-
dowę dwóch rond. Ponadto projekt 
przewiduje wykonanie chodników 
na całej długości projektowanego 
odcinka drogi, ścieżek rowerowych, 
zatok autobusowych, bezpiecznych 
przejść dla pieszych.

Edukacja 
na europejskim poziomie
34 mln zł kosztować będzie rozbu-

dowa i wyposażenie Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Swarzędzu. 
Powiat poznański właśnie ogłosił 
przetarg na wykonanie zadania, 
którego zakończenie planowane jest 

przed rozpoczęciem roku szkolnego 
2018/2019. W marcu podpisane 
zostały też dwie umowy o dofi nan-
sowanie projektów, które pozwolą na 
podniesienie kompetencji zarówno 
młodzieży, jak i osób dorosłych. Do 
istniejącego budynku szkoły dobu-
dowany zostanie, na planie litery 
„L”, budynek dwu- i trzykondygna-
cyjny, częściowo podpiwniczony. 
Znajdzie się w nim 18 specjalistycz-
nych pracowni do nauki zawodu oraz 
część hotelowo-gastronomiczna, 
która służyć będzie nauce zawodu na 
potrzeby kierunku gastronomiczno-
hotelarskiego. Kolejnym obiektem 
jest parterowy budynek, w którym 
zlokalizowana będzie pracownia ob-
sługi diagnostycznej samochodów 
oraz garaż dwustanowiskowy.

Dla mechanika i hotelarza
W nowych pracowniach CKP 

chętni kształcić się będą m.in., 
w zawodach: mechanik pojazdów 
samochodowych, elektromechanik 

pojazdów samochodowych, technik 
mechatronik, monter mechatronik, 
mechanik automatyki przemysło-
wej i urządzeń precyzyjnych, tech-
nik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, technik automatyk, 
tapicer, stolarz, technik mechanik, 
technik hotelarstwa, technik żywie-
nia i usług gastronomicznych, ku-
charz, technik mechanik, elektryk. 

Pracownie z supersprzętem
Dopełnieniem projektu będzie 

wyposażenie obiektu w sprzęt, urzą-
dzenia i pomoce dydaktyczne do 
praktycznej nauki zawodu. Na wy-
posażenie pracowni tj.: eksploatacji 
urządzeń i systemów mechatronicz-

nych, technicznej, krajalni metali, 
powiat poznański otrzymał dofi nan-
sowanie w ramach innego projektu. 
Wysokość tego dofi nansowania wy-
nosi łącznie prawie 4,5 mln zł. 

„Kuźnia talentów”
Oprócz tego dofi nansowanie 

otrzymały dwa kolejne wnioski, 
a dotyczą one podnoszenia pozio-
mu kształcenia osób dorosłych, jak 
i młodzieży, głównie w ramach CKP 
w Swarzędzu. Łącznie powiat po-
znański przy wykorzystaniu dotacji 
unijnych ma szansę zainwestować 
w swarzędzką placówkę prawie 36,5 
mln zł, wliczając koszty kształcenia 
– dodaje Jan Grabkowski. KG

Powiat poznański inwestuje 
w edukację i drogi

22 mln zł na Centrum Kształcenia Praktycznego, ok. 17 mln zł 
z UE na przebudowę drogi powiatowej Kleszczewo-Zalasewo

KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO
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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

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 

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

Największa 
inwestycja drogowa 

To długo wyczekiwana przez miesz-
kańców inwestycja, nad którą gmi-
na pracuje od ubiegłego roku. Opra-
cowany wówczas projekt zakłada 
budowę drogi o długości ok. 1 km., 
ronda na skrzyżowaniu ul. Żabi-
kowskiej i Komornickiej, sieci kana-
lizacji deszczowej, oświetlenia oraz 
przepustu na rzece Wirynce w miej-
scu dotychczasowego, zwanego po-
tocznie „mostem żydowskim”.

Realizacja inwestycji zaplano-
wana jest do 2018 r. W tym roku, 
oprócz odcinka drogi ma na pewno 
powstać rondo. 

Połączenie ul. Młyńskiej z ul. 
Żabikowską stało się priorytetem 
dla władz, które obserwują stale ro-
snącą liczbę mieszkańców tej części 
wsi. Setki samochodów próbują-
cych wydostać się w kierunku Po-
znania stojących w gigantycznych 
korkach każdego ranka i popołu-
dnia to codzienność. Nowy odcinek 
drogi umożliwi przedostanie się do 
części Komornik położonej przy 
granicy z Luboniem i Wirami i dalej 
do Łęczycy i Poznania bez koniecz-
ności przejazdu przez najbardziej 
zatłoczone centrum Komornik. Sza-

cuje się, że z tego rozwiązania sko-
rzysta ok. tysiąc aut dziennie, w tym 
głównie mieszkańcy nowych osiedli 
w rejonie ul. Młyńskiej i Sadowej. 

Inwestycja znacznie odblokuje 
najbardziej zatłoczone skrzyżowa-
nie krajowej „Piątki” z ul. Poczto-
wą/Zakładową i umożliwi rozło-
żenie ruchu w kierunku Poznania 
przez: ul. Nizinną i dalej ul. Po-
znańską, ul. Żabikowską w kierun-
ku Lubonia, ul. Komornicką w kie-

runku Wir. Inwestycja jest wpisana 
w I etap Programu Budowy Dróg 
Gminnych. Przetarg wygrało kon-
sorcjum fi rm Infrakom Kościan Sp. 
z o.o. i Infrakom Sp. z o.o. Podpisa-
nie umowy z wykonawcą nastąpi do 
końca kwietnia.

Koszt całej inwestycji to ponad 
6 mln zł., co czyni z niej, najdroż-
szą dotychczas inwestycję drogową 
(w kategorii dróg gminnych) w hi-
storii gminy Komorniki. Red

Rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi łączącej ul. Młyńską 
z ul. Żabikowską przez rzekę Wirynkę w Komornikach 

W Komornikach po raz pierwszy ru-
sza Budżet Obywatelski. Jego ideą 
jest stworzenie platformy dialogu 
mieszkańców i władz gminy Komor-
niki, które chcą w ten sposób poznać 
oczekiwania mieszkańców w zakre-
sie nowych inwestycji o charakterze 
lokalnym, np. budowy i rozbudowy 
elementów infrastruktury wiejskiej 
oraz organizacji życia społecznego 
w celu podniesienia jakości życia 
społeczności lokalnej.

Budżet Obywatelski to technika 
konsultacyjna, której celem jest włą-
czenie obywateli w proces podejmo-
wania decyzji dotyczących gminy 
i rozwoju jej poszczególnych miejsco-
wości. Dzięki niej mieszkańcy mogą 
poznać mechanizmy konstruowania 
budżetu gminy, a władze otrzymu-
ją cenne informacje o potrzebach 
i oczekiwaniach mieszkańców.

Kwota do dyspozycji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego na 2018 
r. to 600.000 zł. Zostanie ona prze-
znaczona na zadania zaproponowa-
ne do realizacji przez mieszkańców 
o charakterze inwestycyjnym (500 
tys. zł.) i nieinwestycyjnym (100 

tys. zł.). Zgłoszone projekty zosta-
ną poddane głosowaniu. Te, które 
zdobędą największą liczbę głosów 
zostaną wpisane do projektu gmin-
nego budżetu w 2018 r.

Projekt do zrealizowania w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego bę-
dzie mógł zgłosić każdy mieszka-
niec, który ma ukończone 15 lat i jest 
zameldowany na terenie gminy.

Do obserwacji na bieżąco działań 
związanych z Budżetem Obywa-
telskim stworzono specjalną plat-
formę: https://komorniki.budzet-
obywatelski.org/. Władze gminy 
liczą na aktywność mieszkańców, 
lokalnych liderów, wspólnot są-
siedzkich i stowarzyszeń, którzy 
chcą się zaangażować w działanie 
na rzecz środowiska lokalnego. 

Władze gminy organizują spotka-
nie inauguracyjne, na którym przed-
stawią szczegółowe zasady Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Komorniki na 
2018 r., sposób i harmonogram zgła-
szania projektów i głosowania. Odbę-
dzie się ono 27 kwietnia o godz. 17.30 
w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Komor-
niki (ul. Stawna 1, Komorniki). Red

Budżet Obywatelski

24 i 25 kwietnia kierowcy muszą 
liczyć się z tymczasowymi utrudnie-
niami w ruchu na ulicy Jana Pawła 
II w Poznaniu.  Drogowcy będą usu-
wać awarię kanalizacji deszczowej.

W związku z prowadzonymi pra-
cami przy przebudowie skrzyżowa-
nia ulic Jana Pawła II i Baraniaka 
drogowcy będą usuwać awarię ka-
nalizacji deszczowej. W związku 
z tym wschodnia nitka ulicy Jana 
Pawła II, na wysokości salonu sa-
mochodowego, zostanie zwężona 
do jednego pasa ruchu. Red

Zmiany na 
ulicy Jana 
Pawła II

REKLAMA? 
ZADZWOŃ! 

 691-895-296
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Odkodowany biznes i samorząd
Gmina Tarnowo Podgórne nie zwal-
nia tempa w budowaniu silnej sa-
morządowej marki. Jest przykładem 
na to, jak otwarcie na inwestorów, 
dobra komunikacja z przedsiębior-
cami, ale też właściwa polityka prze-
strzenna i dobrze przygotowana 
infrastruktura gwarantuje rozwój 
i podnoszenie się  poziomu życia 
mieszkańców. Władze gminy mają 
świadomość, że chcąc dalej budo-
wać prestiż ważna jest dobra strate-
gia promocyjna. 

Zorganizowana po raz czwar-
ty  konferencja „Odkodowany biz-
nes, odkodowany samorząd” przy-
gotowana wspólnie przez urząd 
gminy i Tarnowskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców znakomicie bu-
duje wizerunek gminy atrakcyjnej 
dla inwestorów. Uczestnikami byli 
liderzy samorządowi z całej Polski, 
przedsiębiorcy i eksperci zajmujący 
się  gospodarką. Zanim doszło do 
dyskusji między samorządowcami 
i przedstawicielami biznesu wy-
kład o obecnej sytuacji w polskiej 
gospodarce wygłosił prof. Witold 
Orłowski. Temat wykładu był bar-
dzo inspirujący: „Czy Polska do-
goni Niemcy?”. Rektor Akademii 
Finansów i Biznesu Vistula poka-
zał w ujęciu historycznym jak nasz 
kraj gospodarczo gonił swego za-
chodniego sąsiada od średniowie-
cza do dzisiaj. Ciekawostką jest to, 
w 1700 roku byliśmy 370 lat „w tyle 
za Niemcami”, w 1991 dzieliło nas 
60 lat, a w roku 2016… 22 lata. To 
pokazuje, że w gospodarce odnieśli-
śmy ogromny sukces. Przyczyniło 
się do niego również wiele polskich 
samorządów, które wykorzystując 
transformację postawiły na rozwój 
przedsiębiorczości. Oprócz tego, że 
same się rozwinęły to mają swoją ce-
giełkę w rozwoju polskiej gospodar-
ki. Były doradca prezydenta Kwa-
śniewskiego wskazał drogę, którą 
powinniśmy pójść, aby dalej skracać 
dystans do lidera światowej gospo-
darki. Musimy postawić na kapitał 
ludzki, edukację i usprawnianie 
instytucji, ale przede wszystkim 
musimy budować wspólnotę i na-

uczyć się  współpracy między sobą. 
Wszystkie badania pokazują, że na-
szą największą słabością jest umie-
jętność współdziałania, co z kolei 
jest największym atutem Niemców. 

O swoich doświadczeniach w bu-
dowaniu dobrej komunikacji roz-
mawiali przedsiębiorcy i samorzą-
dowcy. Wszystko zależy od ludzi, od 
nastawienia i możliwości prawnych. 
Dlatego poza dobrą wolą niezwy-
kle istotne jest kierowanie się  po 
obu stronach wartościami takimi 
jak otwartość, zaufanie, szacunek 
dla prawa i wyznaczonych proce-
dur. Cieszy fakt, że wielu obecnych 
na konferencji samorządowców 
dzieliło się  dobrymi praktykami 
w budowie relacji z przedstawicie-
lami biznesu. Mają świadomość, że 
rozwój przedsiębiorczości to jeden 
z najskuteczniejszych sposobów na 
bogacenie się  samorządu i podno-
szenie jakości życia na co wpływają 
usługi specjalistyczne takie jak żłob-
ki, opieka medyczna, rehabilitacja, 
ciekawa oferta edukacyjna, kultu-
ralna i sportowa. Nie zabrakło także 
opinii przedsiębiorców o współpra-
cy z administracją samorządową. 

Jednoznacznie podkreślali, że 
najchętniej inwestuje się tam, gdzie 
jest dobry i życzliwy klimat, pozy-
tywne nastawienie do działalności 
gospodarczej. Dzisiaj bardzo wiele 
gmin ma dobrą lokalizację, zbudo-
waną infrastrukturę techniczną, ale 
jeśli nie ma klimatu proinwestycyj-
nego nieruchomości przeznaczone 
pod budowę fi rm stoją puste i nic 
się  na nich nie dzieje. Poza dysku-
sją organizatorzy zadbali o edu-
kację  uczestników. Przedsiębiorcy 

i samorządowcy z wielkim zaanga-
żowaniem wzięli udział w warszta-
tach, co było świetnym pomostem 
do wymiany doświadczeń oraz 
wspólnego działania. 

– Konferencja ,,Odkodowany 
samorząd, odkodowany biznes” 
adresowana jest przede wszyst-
kim dla przedstawicieli samorzą-
du i biznesu – powiedział Tadeusz 
Czajka, wójt gminy Tarnowo Pod-
górne. – Rzeczywistość zmienia 
się  bardzo dynamicznie, a wiedza 
jest jednym z najlepszych narzędzi 
do odpowiedniego reagowania na 
zmiany. Przed liderami samorzą-
dowymi coraz więcej wyzwań, więc 
wymiana wiedzy i dobrych praktyk 
wydaje się sprawą bardzo istotną. 
Głos przedstawicieli biznesu jest 
w tym przypadku cennym doświad-
czeniem. Chcemy pokazać, że obie 

grupy, często zmuszone do kiero-
wania się  własnymi celami, muszą 
nastawić się  od początku na dobrą 
komunikację  i współpracę, dlate-
go cieszę  się, że do takich spotkań 
dochodzi w Tarnowie Podgórnym. 
Nasz dorobek zaświadcza, że taka 
współpraca jest nie tylko możliwa, 
ale konieczna.

– Na świecie w współczesnej go-
spodarce liczy się nie sama praca, ale 
to co możemy nazwać wykorzysty-
waniem talentów – stwierdził prof. 
Witold Orłowski. – W gospodarce 
mówi się o innowacyjności, w samo-
rządach powinno się  wiele mówić 
o tym co nazywamy innowacjami 
społecznymi, czyli też nowymi po-
mysłami na rozwiązywanie proble-
mów, w tym pozyskiwanie inwesto-
rów. Absolutnie wchodzimy w etap, 
gdzie najbardziej cenioną wartością 

będzie nastawienie się na współpra-
cę administracji z biznesem i w ogóle 
na umiejętność kształcenia tej cechy 
na wszystkich odcinkach życia spo-
łecznego i gospodarczego. Kto tego 
nie zrozumie będzie stał w miejscu”.

Prezes Stowarzyszenia Przedsię-
biorców w Tarnowie Podgórnym 
Bartosz Majda powiedział: – Współ-
organizowanie konferencji wspólnie 
z gminą jest jednym z elementów 
dobrej współpracy biznesu z admi-
nistracji  lokalną. Infrastruktura to 
nie wszystko. Potrzeba umiejętności 
budowania komunikacji i szczerej 
rozmowy o problemach.

Współdziałanie i dobra komunikacja szansą na rozwój samorządu i przedsiębiorczości

REKLAMA

PROMOCJA

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

Ireneusz 
Antkowiak
i.antkowiak@naszglospoznanski.pl
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Prof. Witold Orłowski.
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Na początku lutego zespoły zakwa-
lifi kowane do fi nału uczestniczyły 
w zwiedzaniu zakładów pracy: Ban-
ku Zachodniego WBK, Schattdecor 
oraz Noti. Uczestnicy poznali różne 
formy prowadzenia działalności go-
spodarczej oraz techniki i narzędzia 
marketingowe, które później wyko-
rzystali podczas tworzenia swoich 
projektów. 

Zadaniem uczestników konkur-
su było przygotowanie, a następnie 
zaprezentowanie przed komisją 
swojego pomysłu na biznes, przy 
wykorzystaniu m.in. prezentacji 
multimedialnych, plakatów, folde-
rów itp. Wszystkie pomysły okazały 
się bardzo interesujące i oryginalne, 
a prace zostały przygotowane na bar-
dzo wysokim poziomie. Oceniający 
zauważyli duży potencjał twórczy 
we wszystkich uczestnikach, jednak 
tylko cztery zespoły mogły być wy-
różnione. 

W fi nale konkursu „Mój pomysł 
na biznes”, który odbył się 6 kwiet-
nia, dwa pierwsze miejsca zajęli 

uczniowie Gimnazjum w Baranowie: 
I – Katarzyna Wojewoda i Jan Maj-
chrzak, II – Sonia Olszyk oraz Alek-
sandra Perz z Gimnazjum w Barano-
wie. Trzecie miejsce zajął Aleksander 
Wiszniowski z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Tarnowie Podgórnym, 
a jego szkolna koleżanka Anna Du-
dziak otrzymała wyróżnienie. 

Nagrody wręczyli wójt Tadeusz 

Czajka oraz Krzysztof Szumski 
i Bartosz Majda w imieniu TSP. Za-
rząd Tarnowskiego Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców postanowił po raz 
pierwszy w historii konkursu nagro-
dzić uczestników nie tylko nagroda-
mi rzeczowymi – laureaci konkursu 
będą mogli zaprezentować swoje 
pomysły na majowym spotkaniu 
TSP. Dagmara Skwierczyńska 

Oni mają pomysły na biznes 
W Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie odbył się fi nał konkursu 
„Mój pomysł na biznes”, którego organizatorem jest Tarnowskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców oraz gmina Tarnowo Podgórne 
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Wszystkie pomy-
sły gimnazjalistów 
okazały się bardzo 
interesujące i orygi-
nalne
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To było jedno z  najliczniejszych 
wielkanocnych śniadań w  gminie 
Dopiewo w tym roku. 

– Cieszę się, że przybyliście tak 
licznie i  możemy dziś być razem. 
Wielkanoc to największe święto 
w  naszej chrześcijańskiej tradycji. 
Dziś mamy kilka powodów do ra-
dości – powiedział Bogdan Maćko-
wiak, prezes Stowarzyszenia  „Pro-
myk”.

Zanim   wszyscy zasiedli do 
wspólnego stołu, by wysłuchać ży-
czeń,  podziwiać artystów występu-
jących na scenie i  się posilić, miały 
miejsce dwa ważne dla promykowej 
społeczności wydarzenia, będące 
bez wątpienia rzadkim punktem 
wielkanocnych śniadań, choć wpi-
sujące się w zasadę tzw. „zajączka”.

  Pierwszym z  nich było ofi cjal-
ne oddanie do użytku dużej   wiaty 
biesiadnej, wzniesionej w ostatnich 
miesiącach na trawniku przylegają-
cym do  Centrum Rehabilitacyjno – 
Kulturalnym w  Konarzewie, w  któ-
rym „Promyk” prowadzi jeden ze 
swoich WTZ. Drugim z  wydarzeń 
było uroczyste   przekazanie   „Pro-
mykowi” nowego specjalistycznego 
busa, który będzie służyć codzien-
nemu przewozowi osób niepełno-
sprawnych. Dwukrotnie ofi cjele 
przecinali tego dnia wstęgę. Trzy-
krotnie księża chwytali za kropidło, 
święcąc wiatę, samochód i  wiel-
kanocne potrawy. W  uroczystości 
oprócz proboszcza konarzewskiej 
parafi i – ks. Krzysztofa Różań-
skiego, wziął udział ks. Krzysztof 
Stefański, duszpasterz osób niepeł-
nosprawnych Archidiecezji Poznań-
skiej. 

– Życzę Wam, żebyście dzięki 
temu samochodowi budowali więcej 
mostów – powiedziała Anna Sku-

pień, dyrektor Oddziału Wielko-
polskiego Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, przekazując kluczyki do no-
wego samochodu Stowarzyszenia, 
którego zakup PFRON dofi nanso-
wał.   – Umiemy żyć wkoło zła, na-
uczmy się żyć obok siebie, bądźmy 
dla siebie opoką. Niech budowanie 
mostów będzie naszym celem. Nie 
ten przegrywa, kto upada, ale ten 
który nie potrafi  się podnieść. Ko-
chać to znaczy powstawać – dodała. 

Prezes Promyka podziękował 
przedstawicielom samorządu i  biz-
nesu, wspierających stowarzyszenie 
– m.in. fi rmie Mondi Polska i Zakła-
dowi Usług Komunalnych w Dopie-
wie. Na Wielkanocnym Śniadaniu 
obecni byli przedstawiciele samo-
rządów – z  Powiatu Poznańskiego, 
z  Tomaszem Łubińskim, wicesta-
rostą na czele, a także z gmin: Buk, 
Stęszew, Komorniki i Dopiewo. 

– Pomoc osobom niepełnospraw-
nym jest czymś naturalnym. Cieszę 
się, że możemy pomagać i sprawić, 
by tym, których doświadczył los, 
mogło się żyć lepiej – powiedział 
Adrian Napierała, wójt gminy Do-
piewo do uczestników ze sceny 
odbierając podziękowanie. – Ten 
piękny samochód, który przed 
chwilą ofi cjalnie stał się własnością 
„Promyka” jest bardzo dobrze wy-
posażony, ma wszelkie udogodnie-
nia, ale nie ma jednej, przydatnej 
rzeczy, zwłaszcza podczas letnich 
wycieczek, stąd ten prezent – do-
dał,   przekazując na ręce prezesa 
Maćkowiaka przenośną lodówkę 
samochodową.  

Po częściach: ofi cjalnej i  arty-
stycznej, wszyscy spróbowali wiel-
kanocnych potraw.
Adam Mendrala

Śniadanie Wielkanocne, bus i wiata
Tradycyjnie przed Wielkanocą Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” 
zorganizowało (12 kwietnia) Śniadanie Wielkanocne, w którym – oprócz podopiecznych – wzięli udział 
przedstawiciele samorządów, organizacji wspierających niepełnosprawnych i przyjaciele „Promyka”
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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 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz.U.2016.1629 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 – część działki 
nr 1689 obręb Stęszew.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 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.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115 
oraz na stronach internetowych urzędu, 14 kwietnia 2017r. zostały opublikowane na 
okres 21 dni, wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży położone 
w: Baranowie ul. Graniczna działka nr 195/2 o pow. 82 m2, Lusowie ul. Słowika działka 
nr 720 o pow. 775 m2, Tarnowie Podgórnym rondo im. T. Mazowieckiego działka 

nr 1378/13 o pow. 2199 m2. 

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, tel. 61-89-59-261.

W Niedzielę Palmową, przy ul. Ko-
ścielnej w Stęszewie, tradycyjnie 
już odbył się Jarmark Wielkanocny 
pod patronatem burmistrza gminy 
Włodzimierza Pinczaka. Podczas 
kiermaszu można było kupić prze-
różne ozdoby świąteczne, takie jak 
palmy wielkanocne, stroiki, pisanki 
czy kartki wielkanocne. Wszystkie 
zostały w całości przygotowane 
przez uczniów i nauczycieli z gminy 
Stęszew.

Piękna pogoda sprawiła, że wielu 
mieszkańców odwiedziło kolorowe 
stoiska, a szczytny cel i wiosenna 
atmosfera sprawiły, że wystawione 
przez szkoły przedmioty cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim mieszkańcom gminy Stęszew 
oraz gościom za aktywny udział 
w Jarmarku Wielkanocnym, a także 
rodzicom, dyrektorom, nauczycie-
lom, harcerzom, a przede wszystkim 
uczniom gminnych szkół, którzy ze 
starannością wykonali świąteczne 
ozdoby wspierając przy tym zbiórkę 

na leczenie i rehabilitację mieszkan-
ki gminy – Anny Jóźwiak.

Udało się zebrać ok. 13 tysięcy 
złotych. 

– Dziękuję wszystkim za okaza-
ne serce i zaangażowanie podczas 
Kiermaszu Świątecznego, z które-
go dochód przeznaczony będzie na 

moje leczenie – mówi Ania Jóźwiak. 
– Jestem głęboko wzruszona tak 
ogromnym wsparciem. To dla nas 
bardzo ważne, że w tej trudnej sytu-
acji jesteście z nami. Red

Jarmark w Stęszewie
Podczas charytatywnego kiermaszu wielkanocnego zebrano 
ok. 13 tys. zł na leczenie chorej mieszkanki gminy

 Galeria zdjęć 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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W Muzeum Narodowym Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie (gm. Komorniki) 14 
maja w godz. 12-19 odbędzie się 
festiwal VII Festiwal Piwa. Patronat 
objął „Nasz Głos Poznański”.

To cykliczna impreza plenerowa 
o charakterze edukacyjno-rekre-
acyjnym poświęcona piwowarstwu. 
Głównym jej celem jest przedsta-
wienie tradycji spożywania piwa na 
ziemiach polskich, przybliżenie spo-
sobu warzenia piwa, prezentacja ma-
łych i średnich browarów funkcjonu-
jących obecnie w Wielkopolsce. 

W programie m.in. ogródki piw-
ne poszczególnych browarów re-
gionalnych połączone z prezentacją 
i sprzedażą ich wyrobów. Na sta-
nowisku „Piwowarstwo domowe” 
zostaną zademonstrowane sposoby 
wyrobu piwa, a także sprzęt oraz 
surowce. Będą także stanowiska ko-
lekcjonerów birofi lskich poświęco-
ne unikatowym kapslom, stragany 
prezentujące piwa z całego świata. 
Uwidocznione zostaną też lecznicze 
walory piwa, jego znaczenie w zapo-
bieganiu i leczeniu wielu schorzeń, 

a także walory kosmetyczne złociste-
go napoju znane już w starożytności. 
Sporządzone i pokazane będą „mik-
stury” pielęgnujące urodę. Zaplano-
wano urządzenie piwnego SPA.

Ponadto pokazy: wypieku chleba, 
pracy twórców ludowych i rzemieśl-
ników w połączeniu ze sprzedażą ich 
wyrobów, uruchamiania zabytko-
wych maszyn rolniczych, garncar-
skiego toczenia kufl i ceramicznych. 

Wśród pozostałych atrakcji wy-

mienić trzeba również: występy ka-
peli „Po Zagonach”, pogadanki oraz 
ciekawostki na temat piwa, konkursy 
i niespodzianki dla publiczności. 

Koleje Wielkopolskie przewidzia-
ły uruchomienie pociągów dodatko-
wych na trasie Poznań – Szreniawa 
– Stęszew – Szreniawa – Poznań 
w dniu imprezy w cenie 5 zł od oso-
by w obie strony (oferta tylko na 
pociągi dodatkowe, poza połącze-
niami regularnymi). Red 

Festiwal Piwa w Szreniawie
 NASZ PATRONAT

Do 25 kwietnia wystąpią utrudnienia 
w ruchu na ul. Fabianowskiej w Plewi-
skach – na odcinku od ul. Skrytej do 
ul. Cichej. Spowodowane są one pil-
nymi  pracami polegającymi na budo-
wie elementów kanalizacji sanitarnej 
(metodą przewiertu sterowanego) re-
alizowanych przez Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych „Komorniki”. 
Zajęcie pasa drogowego uniemożliwi 
wjazd na ul. Fabianowską od strony 
ul. Cichej i ul. Skrytej.

Ruch na ulicy Fabianowskiej 
w Plewiskach jest kierowany za po-
mocą zsynchronizowanej sygnaliza-
cji świetlnej – ruch wahadłowy. Red 

Wahadło w Plewiskach

REKLAMA

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Nastąpiło to podczas spotkania 
trójstronnego w  Urzędzie Gmi-
ny Dopiewo, do jakiego doszło 11 
kwietnia z inicjatywy  wójta Adriana 
Napierały, w związku ze zgłoszenia-
mi mieszkańców, wskazujących na 
nieterminowość  odbioru odpadów. 
Obecna była też Dorota Lew-Pilar-
ska, prezes Związku Międzygmin-
nego Centrum Zagospodarowania 
Odpadów „Selekt”, będącego  stro-
ną umowy z fi rmą Alkom.

Warto dodać, że Alkom repre-
zentowało na spotkaniu w urzędzie 
aż trzech pracowników – oprócz 
prezesa Sienkiewicza, obecni byli: 
kierownik działu wywozu i  trans-
portu – Krzysztof Dzioban i  kie-
rownik techniczny – Janusz Pędzi-
wiatr.

– Sytuacja powinna ulec popra-
wie po Świętach Wielkanocnych. 
Odbiory powinny przebiegać zgod-
nie z  harmonogramem. Wystąpiły 
pewne trudności, nad czym ubole-
wamy i  przepraszamy mieszkań-
ców. Nie wynikały one z  naszej 
złośliwości. Postaramy się, żeby 
mieszkańcy nie mieli problemów 
związanych z  odbiorem odpadów 

– powiedział Henryk Sienkiewicz, 
prezes fi rmy Alkom. 

–   Mamy 17 gmin, ale tylko 
z  jednej mieliśmy w  ostatnim cza-
sie reklamacje, z  gminy Dopiewo. 
Alkom współpracuje z  nami już od 
2013 r. w  gminie Zbąszyń. Można 
powiedzieć, że „zapomnieliśmy” 
o jej  istnieniu, bo   obsługa odbywa 
się bez zastrzeżeń. Mieliśmy dobre 
doświadczenia związane ze współ-
pracą z tą fi rmą. Za opóźnienia będą 
naliczane kary, to wynika z  proce-
dur – mówi prezes Związku Mię-

dzygminnego „Selekt”.   – W  naj-
gorszej sytuacji jest wójt, bo mu się 
najwięcej obrywa od mieszkańców, 
choć niesłusznie. 

Gmina Dopiewo nie jest stroną 
umowy z  Alkomem, o  czym część 
mieszkańców nie wie.   Gmina po-
wierzyła gospodarkę odpadami 
Związkowi Międzygminnemu „Se-
lekt”   i to on, jako zamawiający 
usługi w fi rmie Alkom i rozliczający 
tę fi rmę z realizacji zadań powinien 
otrzymywać reklamacje, bo może 
naliczać wykonawcy kary umowne 

za nieprawidłowości w odbiorze od-
padów.

– Mimo, że gmina Dopiewo nie 
jest stroną umowy dotyczącej odbio-
ru odpadów, to w ostatnim miesiącu 
nasze Biuro Obsługi Mieszkańca 
musiało zajmować się głównie zgło-
szeniami związanymi z  tego typu 
nieprawidłowościami, zaangażowa-
ny był w te sprawy również  kierow-
nik referatu organizacyjno – admi-
nistracyjnego.  Rozumiem pretensje 
ludzi, którzy chcą, żeby wokół nich 
było czysto. Wielki Tydzień to okres 
szczególny, wiosna to czas porząd-
ków. Mamy nadzieję, że tak będzie. 
Są tego pewne jaskółki, mam tu na 
myśli nadrabianie zaległości ostat-
niej nocy.   Firma Alkom zapewniła 
nas, że dołoży wszelkich starań, by 
odbiór odpadów przebiegał prawi-
dłowo. Wierzymy w dobre intencje. 

Czas pokaże, czy Alkom będzie 
wywiązywał się ze zobowiązań.

Alkom przyrzekł poprawę
Koniec nieprawidłowości w odbiorze odpadów z terenu gminy Dopiewo 
zapowiedział Henryk Sienkiewicz, prezes fi rmy Alkom 
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

To już ostatnie dni rozliczeń z  fi -
skusem – kończy się kwiecień. Nie-
bawem każdy z  nas wypełni i  złoży 
w  Urzędzie Skarbowym deklarację 
podatkową. Nie bez znaczenia jest 
to, jaki adres zamieszkania wpisze-
my w formularz PIT. Warto zadbać 
o  to, by było to miejsce, w  którym 
faktycznie mieszkamy, nawet je-
śli zameldowani jesteśmy gdzieś 
indziej i  nie możemy zmienić mel-
dunku.  Dlaczego? Bo gra toczy się 
o miliony, które mogą wzmocnić bu-
dżet tej gminy, w której mieszkamy, 
o poprawę komfortu życia obok nas, 
a  o  to przecież wszystkim nam tak 
naprawdę chodzi.  

Szacuje się, że nadal w  gminie 
Dopiewo jest ok. 2 tys. osób doro-
słych, które mieszkają na jej terenie 
i ani nie są w niej zameldowane na 
stałe, ani nie podają prawidłowej in-
formacji o  miejscu faktycznego za-
mieszkania w deklaracji podatkowej 
– PIT. Ich podatki są wykorzystywa-
ne gdzieś indziej. Mamy nadzieję, że 
to się w tym roku zmieni.  

Prosty przykład: mieszkaniec, 
który zarabia rocznie 50 tys. zł brut-
to, płaci PIT w  wysokości 4400 zł. 
Z  tej kwoty do budżetu gminnego 
tej gminy, którą podaje jako miej-
sce zamieszkania w PIT, trafi a 1760 
zł. Pomnóżmy tę kwotę przez 2 tys. 
i otrzymujemy 3,5 mln zł. Niewiary-
godne? Być może, lecz prawdziwe. 
Warto więc przyłożyć się i  wpisać 
adres zamieszkania w  PIT. Urząd 
Gminy Dopiewo zachęca mieszkań-
ców, by tak robili, hasłem: „Miesz-
kasz w  Gminie Dopiewo – to hit! 
Wpisz to w PIT i bądź git! AM 

Wpisz 
to w PIT 
i bądź GIT!

Gmina Dopiewo sprzedaje 10 
działek budowlanych, położonych 
w  atrakcyjnych lokalizacjach: 4 
w Zakrzewie – ul. Długa, 3 w Kona-
rzewie – ul. Ogrodowa, 2 w Dąbro-
wie – ul. Oliwkowa, 1 w Skórzewie 
– ul. Gruszowa.

Działki te położone są w pobliżu 
dróg umożliwiających szybkie prze-
mieszczenie się do Poznania.

W ofercie są działki o różnej po-
wierzchni od ok. 570 m² do 1700 
m². Cena za 1  m² kształtuje się od 
90 do 235 zł + VAT, w zależności od 
lokalizacji.   

Przetargi odbędą się 26 maja 
2017 r. w Urzędzie Gminy Dopie-
wo (pok. 103). Warunkiem uczest-
nictwa w przetargu jest wpłacenie 
wadium wynoszącego ok. 10% war-
tości działki przelewem na konto 
Urzędu Gminy Dopiewo, przy czym 
uznanie środków na rachunku ban-
kowym urzędu powinno nastąpić do 
23 maja 2017 r. 

Szczegółowe ogłoszenia zostały 
opublikowane w Biuletynie Informa-
cji Publicznej – na stronie dopiewo.
nowoczesnagmina.pl. Zapraszamy 
do udziału w przetargach. AM

Firma Benus po chlebach pełno-
ziarnistych BIO wprowadziła na ry-
nek nową linię produktów BIO. Są 
to chleby chrupkie BIO w czterech 
smakach.

Chrupkie BIO są idealne w po-
dróży lub pracy jako sycąca prze-
kąska, alternatywa dla chipsów i in-
nych niezdrowych przekąsek.

Składniki pochodzące z rolnictwa 
ekologicznego... do chrupania, sała-
tek i dipów, superopcja na imprezę 
lub niezapowiedzianych gości... 
Co ważne, to chleby bez substancji 
konserwujących. Red

Atrakcyjne działki pod 
dom w gminie Dopiewo

Chleby chrupkie 
dobrą alternatywą
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„Umówiłem się z nią na dziewiątą”, 
„Całuję twoją dłoń, madame”, „Już 
taki jestem zimny drań”. Co łączy 
te i wiele innych niezapomnianych 
przebojów? Wszystkie wykonywał 
Eugeniusz Bodo, i wszystkie za-
brzmią się w opartym na jego życio-
rysie musicalu, z Dariuszem Kord-
kiem w roli głównej. W Centrum 
Kultury Przeźmierowo zobaczyć go 
będzie można 6 maja. Mamy dla 
Was podwójne zaproszenie!

„Bodo” to wyjątkowy musical 
i nietuzinkowe spojrzenie na ży-
ciorys największej gwiazdy kina 
i teatru okresu międzywojennego. 
Spektakl w reżyserii Dariusza Ta-
raszkiewicza ujęty został w nietypo-
wą formę. Z jednej strony przenosi 
widzów na estradę lat 20-tych i 30-
tych, pełną piór, cekinów i zalotnych 
spojrzeń pań o wątpliwej reputacji, 
z drugiej mamy wrażenie, że oglą-
damy fi lm z tamtych czasów, z całą 
paletą charakterystycznych gestów, 
słów i układów choreografi cznych. 
Uzupełnieniem spektaklu są współ-
czesne projekcje multimedialne, do 
których głosu użyczył Piotr Gąsow-
ski. Aktorzy z ekranu współgrają 
z postaciami na scenie, a na widzów 
czekają efekty dźwiękowe i magicz-
ne sztuczki.

 Wszystkie te sceniczne zabiegi 

użyte zostały po to, by jak najcieka-
wiej opowiedzieć historię człowieka 
nie do końca spełnionego. Uwi-
kłanego w czasy wojny i niejasną 
śmierć, będącego przez całe życie 
pod ogromnym wpływem matki 
i uzależnionego od estrady, okla-
sków i miłości tłumu. 

W główną rolę wcielił się Dariusz 
Kordek. Aktor ten znany jest choć-
by z kinowych przebojów, takich 
jak „Kroll”, „Młode wilki”, „Pora-
nek kojota”, „Sztos”, czy „Bitwa 
Warszawska 1920” oraz z licznych 

seriali. Od wielu lat jest związany 
z piosenką aktorską (sam uznaje na-
grodę za wykonanie piosenki „Och 
Ty w życiu” na festiwalu we Wrocła-
wiu za pierwszy poważny sukces) 
oraz musicalem. Występował w Te-
atrze Rampa, Teatrze Studio Buffo 
(m. in. w słynnym „Metrze”) oraz 
w Teatrze Roma.

Na musical, którego myśl prze-
wodnia brzmi: „zbieraj garściami to 
co masz dziś, bo nie wiesz co czeka 
za drzwiami z napisem jutro”, za-
praszamy do Centrum Kultury Prze-
źmierowo 6 maja o godz. 18. Bilety 
w cenie 39 zł.

Musical w Przeźmierowie
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Miejsce koncertu nie jest przypad-
kowe. Największa poznańska roz-
głośnia kilka miesięcy temu wzięła 
pod swoje skrzydła grupę muzyków 
z Kościana. Założyciel zespołu Prze-
mysław Zakrzewski pukał wcześniej 
od drzwi do drzwi i wszędzie koń-
czyło się  na rozmowach i pochwa-
łach, ale nowe utwory nadal leżały 
w szufl adzie i grane były tylko na 
koncertach. Pod koniec 2016 roku 
płyta trafi ła do Radia Merkury. Po 
kilku dniach piosenka „Mary Jane” 
znalazła się  na antenie i zrobiła za-
wrotną karierę. Gdy trafi ła na listę 
przebojów błyskawicznie znalazła się 
w czołówce, pokonując utwory uzna-
nych wykonawców. Tytułowa „Mary 
Jane” liderowała na liście, obecnie 
zajmuje drugie miejsce. Piosenka 
trafi ła do ramówek Radia Leszno, 
Radia Świnoujście, słuchają jej także 
mieszkańcy w Londynie i Chicago. 
Prawdziwy wyskok z poczekalni sła-
wy „Mary Jane” zanotowała po wy-
produkowaniu teledysku przez Da-
niela Stanisławskiego z Wrocławia. 
Klip w krótkim czasie osiągnął 150 
tysięcy odsłon na You Tube, co zwró-
ciło uwagę największych portali in-
ternetowych i kolorowych gazet. Do-
datkowym atutem było zatrudnienie 
znanych aktorów młodego pokolenia 
Uli Dębskiej i Michała Malinowskie-
go z serialu „Pierwsza Miłość”. 

Amerykański sen zespołu Ogień 
trwa dalej. Zaproszeni do Progra-

mu I Telewizji Polskiej „O! Polskie 
przeboje” wygrali I etap eliminacji 
do debiutów na Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu. Teraz wszystko 
będzie zależało od nas Wielkopo-
lan, ponieważ paszport na opolski 
festiwal przyznają widzowie i ra-
diosłuchacze w drodze głosowania 
poprzez SMSy. 

Wierzymy, że słuchacze Radia 
Merkury i czytelnicy „Naszego Gło-
su Poznańskiego” pomogą ambit-
nej grupie z Kościana zaśpiewać na 
opolskim festiwalu. Trzymamy kciu-
ki za reprezentantów z Wielkopolski. 

– Kiedy w 2011 roku tworzyli-
śmy zespół Ogień nie tylko chcieli-
śmy realizować swoje hobby, ale od 
pierwszej próby naszym celem było 
stworzenie poważnego projektu – 
powiedział Przemysław Zakrzew-
ski, założyciel zespołu. – Pisząc 
muzykę do „Mary Jane” czułem, 
że powstaje przebój. Ostatecznie 
pomógł nam w tym bardzo Jaro-
sław Kidawa, gitarzysta grupy Feel 
i producent muzyczny. Wsparło nas 
wielu ludzi i wszystkim jesteśmy za 
to wdzięczni. Jednak największe 
słowa podziękowania kierujemy 
do szefostwa i dziennikarzy Radia 
Merkury za zainteresowanie, bez-
interesowność, niestawianie żad-
nych warunków. Do tej pory nigdzie 
nie spotkaliśmy takiej życzliwości, 
a byliśmy w wielu rozgłośniach. 
Podczas jubileuszowego koncertu 

w siedzibie radia czuliśmy się z na-
szymi fanami jak u siebie w domu 
i to oddaje nasze relacje. Na koniec 
dodam, że poza „Mary Jane” mamy 
wiele ciekawych własnych utworów 

i powstają nowe. Wierzymy, że cięż-
ka praca, determinacja, motywa-
cja i wiara w sukces spowoduje, że 
Kościan i cała Wielkopolska będzie 
z nas dumna.

– Kiedy pisałem „Mary Jane” 
nawet w snach nie myślałem, 
że piosenka zrobi taką karierę – 
stwierdził Filip Popów, wokalista 
zespołu. – Jest to historia, która 
może przydarzyć się  każdemu, 
poza tym pewnie wielu ludzi o ta-
kich chwilach marzy. Dużo w niej 
emocji, marzeń o prawdziwej mi-
łości, ale też dystansu i przenośni. 
Trafi ona muzyka napisana przez 
Przemka Zakrzewskiego spowodo-
wała, że utwór w całości podoba się, 
odnosi sukces na listach przebojów, 
powstał świetny klip, co powoduje, 
że zaczynamy kolejny etap w naszej 
działalności. Mamy dużo pokory 
i wiemy, że sporo pracy przed nami, 
ale cieszy nas to, co w ostatnim cza-
sie się wydarzyło. Najważniejsze, że 
mamy wspaniałych fanów i coraz 
więcej słuchaczy, w końcu dla nich 
gramy i im przede wszystkim chce-
my sprawiać radość.

Ogień tworzą: Przemysław Za-
krzewski, Filip Popów, Michał Le-
śniewski, Tomasz Ratajczak i Bar-
tosz Linke.

Czy Ogień wystąpi na festiwalu w Opolu?
Z okazji obchodów 90 rocznicy powstania poznańskiego radia, zespół Ogień, zagrał w miniony piątek na 
żywo w studiu Radia Merkury im. Krzysztofa Komedy

REKLAMA

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

Zdobądź bilet

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Ireneusz 
Antkowiak
i.antkowiak@naszglospoznanski.pl

 Galeria zdjęć z koncertu 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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Przeboje w rytmie gorącego reggae 
usłyszeć będzie można 28 maja 
podczas Dni Gminy Komorniki. Ka-
mil Bednarek zaśpiewa na miejsco-
wym stadionie o godz. 20.30. War-
to wspomnieć, że gmina świętuje 
720-lecie lokacji Komornik. 

Kamil Bednarek, frontman Star-
GuardMuffi n, medialny rozgłos zy-
skał dzięki udziałowi w trzeciej edy-
cji programu Mam talent! Miejsce 
na podium w TVN-owskim show 
(zajął drugie miejsce) sprawiło, że 
debiutancki album zespołu „Sza-
nuj”, wydany w listopadzie 2010 
r. przez wrocławską fi rmę Lou & 
Rocked Boys, stał się bestsellerem. 
W grudniu osiągnął status Złotej 
Płyty, a w styczniu 2011 podwójnej 
Platyny. 

Na początku 2012 r. działalność 
StarGuardMuffi n została beztermi-
nowo zawieszona, natomiast Kamil 
Bednarek wraz z perkusistą Mać-
kiem Pilarzem, klawiszowcem Rad-
kiem Szyszkowskim (obaj SGM) 
oraz dwoma nowymi muzykami za-
częli pracę nad nową płytą formacji 
Bednarek. W maju 2012 r. Kamil 
Bednarek wraz ze swoją 16-oso-
bową drużyną z Brzegu zwyciężył 
w programie „Bitwa na głosy”, emi-
towanego na antenie TVP 2.

W listopadzie 2012 r. ukazała się 

płyta „Jestem”. Było to pierwsza 
w dyskografi i młodego artysty pozy-
cja, wydana pod szyldem Bednarek. 
Nowy album został ciepło przyjęty, 
zarówno przez krytyków, jak i pu-

bliczność. Utwory takie jak „Jestem 
sobą...”, „Think About Tomorrow”, 
nastrojowa „Cisza” czy własna wer-
sja starego przeboju Marka Gre-
chuty „Dni, których nie znamy” 
stanowią muzyczną wizytówkę wy-
konawcy. 29 maja 2015 r. na rynek 
trafi ł drugi studyjny album zespołu 
„Oddycham” promowany przebo-
jem „Chwile jak te”. Płyta osiągnęła 
status platynowej. Zapraszamy za-
tem do Komornik. Red

Bednarek w Komornikach

Bednarek zaśpiewa 
28 maja na Dniach 
Komornik
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Spektakl powstał na podstawie peł-
nometrażowego fi lmu animowane-
go z 2005 r. wielkiego hitu wytwórni 
DreamWorks.

– Cieszymy się, że 1,5 roku po 
premierze musicalu w USA, jako 
pierwsi w Polsce i chyba w Europie 
Środkowej, pokażemy Madagaskar 
– powiedział Przemysław Kieliszew-
ski, dyrektor Teatru Muzycznego 
w Poznaniu. Bilety na 33 najbliższe 
spektakle zostały już niemal wszyst-
kie sprzedane.

– Chcemy pomagać Teatrowi 
Muzycznemu, by doczekał się swo-
jej nowej siedziby – powiedział 
Jacek Cenkiel, prezes UWI Inwe-
stycje S.A. – sponsora premiery. 
– Angażujemy się w propozycje dla 
dzieci, gdyż chcielibyśmy, aby poza 
światem wirtualnym poznały także 
realny, a nic nie zastąpi grających 
na żywo aktorów na teatralnych de-
skach.

Poznańską wersję musicalu wy-
reżyseruje Jerzy Jan Połoński. Cho-
reografi ę przygotowuje Paulina 
Andrzejewska, a kostiumy i sceno-
grafi ę Marika Wojciechowska. Au-
torami muzyki są George Noriega 
i Joel Someillan, zdobywcy nagrody 
Grammy, a libretta Kevin Del Agu-
ila. Publiczność usłyszy takie hity 
jak „I like to move it”, „Wild and 
free” czy „Best friends” w polskim 
przekładzie przygotowanym na za-
mówienie Teatru Muzycznego. Ma-

rek Robaczewski przełożył na język 
polski słynny przebój „Wyginam 
śmiało ciało”, a jego syn Tomasz 
tłumaczył większość odcinków kul-
towej serii „Pingwiny z Madagaska-
ru”. 

Działania edukacyjne
W ramach prapremiery Mada-

gaskar Teatr Muzyczny zaplanował 
szereg działań edukacyjnych. Jed-
nym z nich jest „Wirtualny Instruk-
tor”. Składają się na niego 3 fi lmiki 
wideo, które uczą dzieci samodziel-
nego wykonania piosenki „Wygi-
nam śmiało ciało”: instruktaż robie-
nia maski Króla Juliana, śpiewania 
oraz tańca.

– W fi lmach występują aktorzy 
Teatru Muzycznego wraz z gościn-
nym udziałem Mateusza Damięc-
kiego – ambasadora Celów Zrów-
noważonego Rozwoju ONZ, który 
wprowadza dzieci w świat Madaga-
skaru – mówi Mateusz Frąckowiak 
z biura marketingu Teatru Muzycz-
nego. – Instruktaż jest jednocześnie 
konkursem, w którym klasy lub 
dzieci indywidualnie mogą wziąć 
udział, nagrywając własne wykona-
nie piosenki i wysyłając je do Teatru. 
Nagrodami w konkursie są między 
innymi: wyjście do Nowego ZOO 
połączone ze ścieżką edukacyjną 
„Madagaskar”, gadżety ze spek-
taklu, piórniki, torby, plecaki z wi-
zerunkiem postaci ze spektaklu od 

fi rmy PASO, bidony od fi rmy Aqu-
anet, wejściówki do Parku Rozrywki 
Hotelu LEDA w Kołobrzegu. Kon-
kurs ogłoszony zostanie 25 kwietnia 
na stronie internetowej i facebooku 
teatru, a rozwiązanie nastąpi 4 
czerwca.

Zaplanowane zostały także dzia-
łania z Nowym Zoo. Pierwszym 
z nich będzie dostępna w maju 
i czerwcu ścieżka edukacyjna przy-
gotowana przez Dział Dydaktycz-
ny Nowego ZOO śladami zwierząt 
żyjących na Madagaskarze. Wy-
cieczkę zamawiać można, pisząc 
na adres ddnowezoo@zoo.poznan.
pl. Zapraszamy także 4 czerwca 
na organizowany w ramach „Dnia 
Dziecka z Madagaskarem” happe-
ning, w którym postaci ze spektaklu 
wykonają razem z dziećmi piosenkę 
„Wyginam śmiało ciało”. Odbędzie 
się on przy wejściu do Nowego ZOO 
po godz. 13. 

– W ramach oferty edukacyjnej 
zaplanowaliśmy również działania 

z ośrodkiem doskonalenia nauczy-
cieli– przygotowanie scenariusza 
lekcji do spektaklu, który otrzy-
ma każdy nauczyciel przychodzą-
cy z klasą na przedstawienie oraz 
warsztaty dla nauczycieli – mówi M. 
Frąckowiak. – W ramach współpra-
cy z Fundacją „Mili Ludzie”, 28 maja 
Madagaskar zostanie zaprezentowa-
ny w wersji z audiodeskrypcją. 

Przedstawienie zostanie w tym 
roku zagrane kilkadziesiąt razy. Pol-
ska prapremiera: 13.05. g. 17. Dru-
ga premiera: 14.05. g. 11. Przed-
premiery: 11.05. g. 18, 12.05. g. 10 
i 18. 

Nine we wrześniu
We wrześniu natomiast na de-

skach Teatru Muzycznego zobaczy-
my słynny broadwayowski musical 
„Nine”. Historia nawiązuje do osca-
rowego fi lmu Federica Felliniego 
„Osiem i pół” z 1963 r., z  kultową 
rolą Marcello Mastroianniego. Po-
znańską wersję „Nine” wyreżyseru-

je Jacek Mikołajczyk („Zakonnica 
w  przebraniu”, „Rodzina Addam-
sów”). Kierownikiem muzycznym 
spektaklu jest Piotr Deptuch, za 
choreografi ę odpowiada Paulina 
Andrzejewska, scenografi ę projek-
tuje Mariusz Napierała, a kostiumy 
Agata Uchman. Obsada zostanie 
wyłoniona w drodze ogólnopolskie-
go castingu. Premiera: 30 września 
o godz. 19.

Targi VIVA Seniorzy!
Jak co roku Teatr Muzyczny jest 

współorganizatorem wydarzeń kul-
turalnych podczas Targów VIVA 
Seniorzy!, które odbędą na MTP. 
12 maja publiczność będzie mogła 
zobaczyć fragmenty musicalu „Za-
konnica w przebraniu”. Niezmien-
ną popularnością cieszą się również 
Krakowskie Salony Poezji. 13 maja 
o godz. 12 w Sali Ziemi MTP odbę-
dzie się edycja specjalna z udziałem 
Teresy Lipowskiej. Aktorka czytać 
będzie poezję Jeremiego Przybory, 
a towarzyszyć jej będzie Jakub Kra-
szewski, który na fortepianie zagra 
największe hity Kabaretu Starszych 
Panów. Dodatkowo uczestnicy tar-
gów zobaczą spektakl BODO… 
tanga w wykonaniu solistki Teatru 
Muzycznego Oksany Hamerskiej 
oraz Radosława Elisa, a także kon-
cert Ewy Bem. 

Więcej na www.teatr-muzyczny.
poznan.pl. Red

Madagaskar, Nine i targi Viva Seniorzy! 
Poznański Teatr Muzyczny 13 maja przedstawi polską premierę „Madagaskaru” –roztańczonego 
musicalu dla dzieci i rodzin

Marika Wojciechowska, Paulina 
Andrzejewska, Mateusz Damięcki 

i Jerzy Jan Połoński. 
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Impreza ma niepowtarzalny klimat 
lasu, swój urok i legendę. Na liście 
startowej zostały ostatnie wolne 
miejsca. Zapraszamy do rywalizacji 
w biegu, chodzie, jak i do kibicowa-
nia. Organizatorem tej największej 
imprezy biegowej w gminie jest 
GOSiR Dopiewo. Uwaga amatorzy 
fotografi i sportowej! Warto kibi-
cować z aparatem fotografi cznym 
w dłoni – nie tylko na starcie i me-
cie, ale na całej długości 10-kilome-
trowej trasy biegowej. Urząd Gminy 
Dopiewo zapowiada konkurs foto-
grafi czny z nagrodami dla kibiców 
„Biegu o Koronę Księżnej Dąbrów-
ki” na najciekawsze zdjęcia z zawo-
dów, złożonych jak zawsze z rywa-
lizacji biegowych dzieci w różnych 

kategoriach wiekowych, chodziarzy 
nordic walking i biegaczy biegu 
głównego.

Jak co roku na miejscu pojawić 
się ma tytułowa Księżna Dąbrówka, 
z którą zdjęcie jest jak dodatkowy 

medal za bieg. Trasa w całości prze-
biega po miękkich leśnych duktach 
i znakowana jest co  kilometr. Start 
i  meta usytuowane są w  Dąbrówce 
przy ul.  Parkowej (w lesie). Zwy-
cięzcy co roku sadzą drzewka.

Po raz pierwszy w tej edycji bie-
gu własną drużynę wystawił Urząd 
Gminy Dopiewo. Kilkunastu urzęd-
ników pobiegnie w koszulkach 
z napisem „Urząd Biega” – z przo-
du oraz „Urzędnik też człowiek” – 
z tyłu. – Aktywność fi zyczna prze-
kłada się na aktywność w innych 
sferach życia. Jesteśmy tacy sami 
jak mieszkańcy naszej gminy, bę-
dący przedstawicielami wielu zawo-
dów – mówią urzędnicy.

Biegi dziecięce: godz. – od 
10:00 do 11:40, dystanse – od 200 
do 1000  m. Bieg główny: godz. – 
12:00, dystans – 10 km. Nordic 
walking – godz. 12:03, dystans – 
7,5  km. Strona wydarzenia: www.
koronadabrowki.pl. AM

Urzędnicy przebiegną 10 kilometrów
Siódma edycja „Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki”, pod patronatem „Naszego 

Głosu Poznańskiego”, odbędzie się 28 maja 
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Urząd Gminy 
Dopiewo wystawił 
drużynę

 NASZ PATRONAT

Sylwia Wzgarda. Katarzyna Leśniewicz. Katarzyna Nowak. Anna Śmierzchalska. Beata Spychała.

Zapraszamy na Turniej Kopa Spor-
towego o Puchar Wójta Gminy Tar-
nowo Podgórne, który odbędzie się 
7 maja w sali gimnastycznej OSiR 
w Przeźmierowie przy ulicy Ko-
ścielnej (na terenie Szkoły Podsta-
wowej). Rywalizacja karciana roz-
pocznie się o 14, natomiast zapisy 
zakończą się o 13.45 (przyjmowane 
będą w miejscu Turnieju, tzn. w sali 
gimnastycznej ). Zawodnicy zagrają 
systemem As 3 dychy – 5 x 32 roz-
dań. Klasyfi kacja przebiegać będzie 
drużynowo, parami i indywidualnie. 

Dla uczestników turnieju przygoto-
wano 43 puchary i nagrody. Uczest-
nicy otrzymają poczęstunek. 

Organizatorem turnieju jest 
Wielkopolska Liga Kopa Sportowe-
go z siedzibą w Borku Wielkopol-
skim. Patron honorowy nad wyda-
rzeniem objął wójt gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusz Czajka, nato-
miast patronat medialny sprawują 
portale www.kaszebe-baszka.pl 
oraz www.borekwlkp.pl. 

Zapraszamy wszystkich miłośni-
ków tej gry do karcianych stołów! ARz

Zawodniczka poznańskiego AZS 
Poznań Magda Linette osiągnęła 
bardzo dobry rezultat w turnieju 
wysokiej rangi WTA 220000$, od-
bywającym się w stolicy Kolumbii, 
Bogocie. W singlu poznanianka 
doszła do ćwierćfi nału ulegając po 
niesamowicie zaciętym pojedynku 
z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo 
4:6, 6:4, 6:7. 

Natomiast w grze deblowej, w pa-
rze z Paragwajką Veronicą Cepede 
Ryog, nasza reprezentantka doszła 
aż do fi nału ulegając parze brazylij-
sko-argentyńskiej Haddad/Podoro-
ska. Wyniki te, pozwoliły Magdzie 
Linette polepszyć światowy ranking 

WTA i obecnie Magda zajmuje 80 
miejsce wśród najlepszych tenisi-
stek świata.

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

As Trzy Dychy 
o Puchar Wójta 

Awans Linette w rankingu

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
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– Chcielibyśmy, aby jak najwięcej 
dzieci i młodzieży zainteresowało 
się tym pięknym, choć wymagają-
cym sportem – mówi wicestarosta 
poznański Tomasz Łubiński. Mają 
w tym pomóc pokazowe trenin-
gi poznańskich szczypiornistów. 
Pierwszy z nich odbył się 12 kwiet-
nia w niedawno otwartej hali w Stę-
szewie. Wzięli w nim udział ucznio-
wie miejscowej szkoły podstawowej 
oraz gimnazjum.

– Dzieciaków było naprawdę 
sporo. Pokazaliśmy im jak wygląda 
profesjonalny trening i rozgrzewka. 
Był także mecz pokazowy, po któ-
rym wszyscy mogli się sprawdzić 
w konkursach rzutów karnych i rzu-
tach z wyskoku. Jakiś czas wcześniej 
zaprosiliśmy też młodzież z powiatu 
na nasze spotkanie ligowe – przy-
pomina Krzysztof Brzeziński, kie-
rownik Grunwaldu. A to nie koniec 
pomysłów na dalszą współpracę 
powiatu z I-ligowcem. – Nie wy-
kluczam, że w przyszłym sezonie 
zagramy w Stęszewie mecz ligowy. 
Może nawet na inaugurację – doda-
je Brzeziński.

Piłka ręczna, choć jest jedną 
z najpopularniejszych dyscyplin 
sportowych w naszym kraju, to 
w powiecie ustępuje piłce nożnej, 
koszykówce czy siatkówce. A wcale 
tak być nie musi. 

– Mamy silne ośrodki w Buku 
oraz Dopiewie. Jest też Lider Swa-
rzędz. Dlaczego jednak nie mają 
powstawać kolejce sekcje. Choćby 
w Stęszewie. Piłka ręczna jest trud-
nym sportem, dla prawdziwych 
twardzieli, ale zapewniam, że warto 
ją uprawiać – przekonuje Tomasz 
Łubiński, który sam był zawodni-
kiem, grał w drużynach z Buku oraz 
Poznania i swego czasu trafi ł nawet 
do wojewódzkiej kadry juniorów.

Jego słowa potwierdza trener 
Grunwaldu Rafał Walczak: – Żaden 
inny sport nie rozwija tak wszech-
stronnie jak piłka ręczna. I jest to 
naukowo potwierdzone, bo w Skan-
dynawii przebadano zawodników 
uprawiających różne dyscypliny i na 
koniec okazało się najlepszą koor-
dynacją mogą się pochwalić właśnie 
szczypiorniści. Ja na każdym kroku 
przekonuję rodziców, by zachęcali 

swoje dzieci do uprawiania sportu. 
I to obojętnie jakiego, ponieważ ci 
którzy trenują nie potrzebują do-
datkowych atrakcji w postaci nar-
kotyków czy dopalaczy. Dla nich 
dopalaczem jest sport – mówi Rafał 
Walczak.

Pokazowy trening w Stęszewie 
miał pokazać, że warto ruszyć się 
sprzed komputera. 

– Kiedyś młodzież garnęła się do 
sportu, dzisiaj trudno ją do tego za-
chęcić. Dlatego cieszę się, że w Stę-
szewie tak dużo młodzieży przyszło 
na halę. Grunwald w Stęszewie? 
Biorąc pod uwagę, że w Poznaniu 
brakuje hal nie jest to aż tak nie-
prawdopodobne. W powiecie jest 
zresztą mnóstwo nowoczesnych 
obiektów sportowych z halami, 
w których można grać w piłkę ręcz-
ną. Najważniejsze jednak, żeby 
w takim Stęszewie młodzież mogła 
regularnie trenować i się rozwijać. 
W przyszłości ci najlepsi mogliby 
trafi ć do Grunwaldu, a może nawet 
do jeszcze lepszego klubu – mówi 
szkoleniowiec.

– Takie akcje mają sens. Pamię-

tam jak piłkę ręczną w ramach pro-
jektu Volkswagena promował Ar-
tur Siódmiak i jak dużo młodzieży 
uczestniczyło w jego zajęciach. Tak 
na marginesie można dodać, że ten 
zawodnik pochodzi z Wągrowca, 
nie tak przecież odległego od po-
wiatu. Podobnie jest w przypadku 
Łukasza Gieraka. Z Kościana, który 
leży zaraz za Stęszewem są nato-
miast bracia Michał i Bartosz Ju-
reccy, a z Ostrowa pochodzą Marcin 
i Krzysztof Lijewscy oraz Bartłomiej 
Jaszka – wylicza Tomasz Łubiński.

W Wielkopolsce gwiazd więc nie 
brakuje. Czy zawodników takiego 
pokroju można wychować w po-
wiecie poznańskim? – Żeby tak się 

stało trzeba postawić na szkolenie. 
Systematycznie uczyć młodzieży 
tego sportu. We Francji działa klub 
o nazwie Montpellier Aggloméra-
tion Handball i jest wielokrotnym 
mistrzem swojego kraju. Jak sama 
nazwa wskazuje, to klub całej aglo-
meracji. Nie wiem czy u nas taki 
projekt udałoby się skopiować. Pew-
nie nie, ale szkolić na pewno warto – 
kończy wicestarosta poznański.

Szczypiorniak w Stęszewie
„Z Grunwaldem w powiecie poznańskim” – nowy projekt 
mający spopularyzować piłkę ręczną zainaugurowano w Stęszewie 
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Tomasz 
Sikorski 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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